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ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΥτΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ 

Περl του ναυτικοϋ βίου τών Βυζαντινών, Ενεκα τfις -θέσεως τfίς χώρας 
ηlν Οποίαν οiiτοι κατQ:ιχουν, -&' &νέμενέ τις να εϋρη πλείονας πληροφορίας είς 
τα κείμενα· τΟ πρCiyμα Εν τούτοις δfν Εχει οϋτως· οί συγγραφείς, μη Εχον~ες 
πολλ1lν οiκειότητα πρΟς την {}άλασσαν, &φ~ οίi καl οί 'ίδιοι Ενίοτε όμολογούσι 
την Cίγνοιάν των, προσγράφοντες είς τΟ.ς πληροφορίας των τΟ <<&ς φασιν οί 
ε1δότες>> 1 , οΖ συγγραφείς, λέγω, δfν παρέχουσι πάντοτε έξηχριβωμένας ναυ
τικΟ.ς πληροφορίας· συγχfουσι μάλιστα πολλάκις τα πράγματα, &:ρχαίους 
δρους πρΟς δήλωσιν συγχρόνων &:ντικειμένων μεταχειριζ9μενοι η ποιούμενοι 
χρijσιν τfις α1Jτ1ϊς λέξεως ~ρΟς δήλωσιν διαφόρων μερών τού πλοίου 2

• 

την Εgευναν βεβαίως τού {}έματος "8·0. ~πεβοήιttουν αL διάφοροι Εν ,χει
-ρογράφοις εLκόνrς η τα έπl στερεάς. ϋλης χαρqγματα· καl ταύτα Ομως Ολίγον 
.συμβάλλουσιν εlς γνώσιν τΥjς μορφi)ς τών πλοίων, διότι αί μΕν είκόνες, ύπΟ 
&νεπιτηδείων ζωγραφηΗείσαι χειρών, παριστάνουσι κακόσχημα πλοία καl 
-οίονεl μονό;υλα, Ομοιόμορφα δΕ σχεδόν, τCι δΕ χαράγματα, κακόσχημα καl 
.αUτα τα πλείστα, παριστάνουσι πλοία o1Jχl παλαιότερα τοϋ ΙΕ' καl IC1'' αί-ώ
.. νος, σαφΥj τi)ν Επίδρασι.ν εχοντα τών CΕνετικών καl Γενουηνσίων σκαφών 8

• 

Παρ& ταUτα δfν λείπουσιν α't πηγαl καl τα βοη{}ήματα δι& τΟ {}έμα. 'Εν 
πρώτοις πολυτίμους παρfχει πληροφορίας δ λεγόμενος ΝαυτικΌς νόμος των 
Ροδίων, Επειτα cΟρισμένα κεφάλαια νόμων, καl μάλιστα τών Βασιλικών καt 
τών 'Ασtζών τΥjς Κύπρου, καl κείμενα δΕ ε1δικά, οία είναι τ<l περl καταμε
τρήσεως πλοίων πρακτικr!, τα UπΟ τοίι Σακελλίωνος τΟ πράηον Εκδσ8έντα 4 

1 Τ1lν φρ. μεταχεtρί'ςεταιό Θεσσαλονίκης Εύστά-&ιος, Παρεκ:β., 130, 
44' 153i\ 27. co αUτΟς &λλσχοϋ (Παρεκβ., 1452,58) λέγει: <καl Εοικεν διαφέρειν 
επιτονος προτόνου, εl'τις έξακριβοίτο αiΊτ61'». 

2 Βλ. καl Μ. Γ ο ύ δ α, Μεσαιωνικα χαράγματα πλοίων έπl τοϋ Θησείου (Βυ

'ζαντίδος, 2 ,230). 
s Μ. Γ ο ύ δ α, "Εν{}' &ν., 2,329,352. Κ. Ρ ά δο υ, ΤΟ ναυτικΟν του Βυζαντίου, 

45,46 (lδ. ι:i.ποσπ.). ΚατΟ. τΟν Ρ ri δ ο" ("Εν&' &ν., 48): «ούδεν μνημείον λαλεί: 1'Ίμί:ν 
πράγματι περ{ τfl:ιν Βυζαντινών σκαφίδν». 

4 'Εν Πανδc!:ιρας, 18,223- 2Bl. Βλ. ταϋτα νϋν καl ·παρό. Μ i k 1 ο s i c h -11 ίi 1-
ler, Acta et Diplon1ata, 6,122,127,146. Τά πρακτικα ταύτα εΊ:ναι τών ετών 1188, 

1195, ι 199. 



Φαίδωνος Ι. Κουκου.λδ 

καl ύπΟ τοϋ Μιχαi)λ Γούδα κατόπιν σχολιασ1J-έ-vτα t, ώς καl τα ύπΟ τοϋ Σπυ
ρίδωνος Λάμπρου Εκδο{}·έντα τρία κείμενα συμβάλλοντα είς τi)ν ίστορίαν τού 
ναυτικοϋ παρα Βυζαντινοίς 2

• Καl εlναι μΕν &ληftές, δτι ταϋτα Εγράφησαν 

ύπΟ άνδρών πλεόντων κατα τα Μικρασιατικα παρdλια, έν τούτοις δΕν -θ·<Ζ 
σφαλfi τις, αν -διισχυρισitfj, Qτι τα Εν αυτοίς διαλαμβανόμενα Εφηρμόζοντο 
ύπΟ τών πλεόντων καit• Ολην τfιν Μεσόγειον. 

Μετα τdνωτέρω κείμενα, ερχονται οί βίοι τών άγίων, οίος ό τοϋ δ.yίου 
Φωκιiι του άγίου Νικολάου καl του όσίου Νίκωνος, αί ύ-πΟ τών χρονογρά
φων καl τών σχολιαστών παρεχόμεναι σχετικαl πληροφορίαι, μάλιστα αί τοϋ 
Θεσσαλονίκης Ε~σταiΗου, σχολιάζοντος τi}ν 'Ομήρου Όδύσσειαν, προς δε τα 
διάφορα Επιγραφικα 11 πλοίων έπl λί-&ων χαράγματα καl τέλος τα μεσαιωνικα 
Έλληνολατινικα γλωσσάρια. 

~Εν τψ παρόντι κεφαλαίφ ό λόγος -&α εLναι μόνον περt -τών Εμπορικών 
πλοίων τών Βυζαντινώv-καl ούχl καl περl τών πολεμικών, 11 περί τών όποίωv 
πραγματεία άνήκει εϊς τΟν δημόσιον βίον. ~Εννοείται δτι καl &πΟ τα περί 
βασιλικών πλοίων λεγόμενα δύναταί τις &ρκετας πληροφορίας να συλλέξη, και 
δη τιΙς &ναφερομένας είς μέρη Ί1 Εξαρτήματα πλοίου, τι! Οποία άναμφιβόλως 
ησαν κοινα ε'ίς τε τα έμπορικd καl τα πολεμικα πλοία. 

Τέλος Cίριστον δια τΟ ftέμα βο1litημα εΙναι ιl γνώσις του σημερινοϋ νεο
ελληνικοϋ ναυτικού βίου, Οστις, παρό: τi]ν lσχυρό:ν κατd τοiις τελευταίους 
αίώνας ~Ιταλικi]ν έπίδρασιν, καl κυρίως ΒενετικΥιν καl Γενοvατικήν, διατη.
ρεί &κόμη πολλό: στοιχεία Εκ τού Βυζαντινού ναυτικού βίου. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΔΟΙΟΥ 

... Ι να Επιχειρη{}fj ή κατασκευfι ενΟς πλοίου, Επρεπε να ύπάρχτι δ ναυπη
γ6ς, Οστις κατεμέριζε ηlν έργασίαν είς τοUς τεχνίτας &ναλόγως της εϊδικότη~ 
τός των· άλλος δια του πρίονος Εσχιζε τCις σανίδας, αλλος fισχολείτο δια τΥιν 
κατασκευi]ν της τρόπιδος, άλλος τών ύποζωμάτων, τών Εγκοιλίων τέταρτος, 
τCι Οποία κατεσκευάζοντο Εκ ξύλου δρυός 3 , καl οϋrω χα-&~ έξης οι. 

Μία τών πρώτων Εργασιών fiτo η τfj βοη&είg της ναυπηγικ·ης στά{}μης, 
νUν κοινώς στάφνης, διάπρισις τών ξύλων. Ot περl αϋτ-1lν &σχολούμενοι. 

1 Μ. Γ ο ύ δ α, Ή καταμέτρησις των εμπορικών πλοίων Χαl ή γηολόγησις καί 
φορολογία αύτων κατό. τους Βυζαvτιγους χρόνους (Βυζαντίδος, 1,37 έξ.). 

2 Βλ. ταϊίτα ε" Νέφ ~Ελληνομν1lμογι, 9,166 έξ. 
3 'Αλκίφρονος, •Επιστολαί, Α', 1,2. 
4 Γρηγόριος Νύσσης, PG, 45,165 .. Βίος τοϋ άγίου Φωκά (Anal. Boll., 

30,280). 

~ 

I 

Έ::ι. τοϊί ναυτικοϊί βίου των Βυζαντινών 5 

€.λάμβαναν σχρινίον λεπτόν, τΟ όποίον Εβ~πτον δια μίλτου, κοκκίνου δiίλα δη 

χρώματος 1
, τούτο δ" Ετεινον κατα τα dκρa· μετά, άνυψούντες αυτΟ άπΟ τοϋ 

μέσου, τΟ ό:φι νον να καταπέση, σημειοϋντες οϋτως έπl του ξύλου -έρυitρ&ν 

γραμμ1lν, Ίlν 1\κολού{}'Εl ό πρίων. 

ΤΟ ναυπηγε:ϊν πλοίον οί Βυζαντινοl ήμών πρόγονοι Ελεγον κτίζειν, τfιν 

μεταφοριΙν έκ τfjς οlκίας λαμβάνοντες 2
, τΟ δ~ Επιδιορ\Jοϋν αύτό, άνακτίζειν 3

• 

Κατα η)ν ναυπ1lγησιν, πρώτον έτοπο{}ετείτο 11 τρόπις \_ Ύ}τις καl στείρα 
Ελέγεtο, διότι, κατα τοUς Βυζαντινο~ς, τΟ ξύλον αύτΥ)ς ήτο <<στερεώτερον τι$ν 

λοtπών και συνέχον τα πάντα>> 5 • 

τα &πΟ τijς τρόπιδας κατα τf]ν :πρίρραν καl πρύμνην άνερχόμενα δρflα 

ξύλα ώνομάζοντο ποδοση]ματα 6
, νυν κοινώς ποδοστάματα, &ς δΕ λέγει ό 

Θεσσαλονίκης Εύστάftιος, σταμίνες 7 , Ονομασία, f]τις {}d ήτο καl δημώδης, 
&φ" ο-δ ταίiτα Εν "'Υδρq; καl Σπέτσαις νυν καλούνται σταμινάρια. 

Λ1ετα τ1lν τοποitέτησιν τfις τρόπιδος, -καl Εκατέρω1Jεν αύτfις, προσηρμό-: 

ζοντο κυρτα ξύλα, τα lκρία η &μφίμητρα των &ρχαίων, τα ι:Jημερινα στραβό

ζυλα Ίl <Jτραβά, τα όποία χαρακτηρίζονται ώς πλευρqί 8
, κοινότερον δβ έγκοί

λια 9
, λέξις, flτις καl πολU παλαιότερον παρεδό8-η καl κατα το\Jς μεσαιωνικοUς 

χρόνους δημώδης ήτο, &φ" ού οί λεξικογράφοι καl οί μεταγεyέστεροι σχΟλια-

----~----

1 Ε{Jσ~α{}·ίου, Παρεκβ., 1022,58,60. «Στά.Ίtμη· σπάρτος τεκτογική», "Ησύ

χιος. Έ'\• τft Παλατίνη 'Α-ν-&ολογίq. φέρεται: 

. . . lfJυδρόμον τε 

πρίονα, μιλτεί~.ιJ -βάμματι ·πει{f6μενοι. 

Κοκκίνην σπάρτον αναφέρει κατιl τΟν ΙΒ' αLΟΟνα καl Ό, ρή,τωρ Μιχ~ήλ.·: Re· 
g e 1, 1-<~ontes reΓunι byzantinarnm, 171,26. 

2 'Αχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 179,140,20 καl ::ι.εφ .. 180,14.1,27 (Dreχl).οιΑΝνης 
Κ ο μ ν η ν η ς, 'Λλεξιrί.ς, 1,361,13. Περl κτίσεως κατέργων όμιλοϋσιγ ο~ ο:υγγραφείς, 

πολύλεκτος δ' είναι Εν τοίς εγγρά.φοις ό φόρος τfις κατεργοκτισίq.ς. 

3 Νιzήτα Χωνιάτοv~ Χρο'\:ικ. δι1lγ. (Mil.ler, Recueil d .. 4ist_.:d~ 
Cωisades, 1,331)_. 

4 "Ότι δημΟ1δες κατΟ: τους Βυζαντιγους χρόνου:;- {}Ct. fjτo τΟ .. :Ονομα, φα(γεται ~~ 
τοϋ δτι καl νύν f;v Βι{}υγίq. λέγουσιν Ί'ι τρόπι τοίi ~αραβιοϊί. 

ι; Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια είς Λυκόφρονος. Άλεξάνδραν, στίχ, )025, 
ο Βασιλείου πατρικίου, ΝαυμαχικΟ: (Φαβρικί-ου; Βιβλιο1tήκη, 

8,140). 
7 ΕfJσταΊtίου, Παρε::ι.β., 1533,28. · . ._,' ::: 
8 Ε, ·Μ i 11 e r, Poemes histσriques de Theodore Prodrome. (Rev.ue Archeot: 

logiqne, 1873, 156). . · ·. ~ 

9 Βασιλείου πατρ-ικίου, "Εν--&' αν. Λέοντος; Τακτικά, 19,{? (PG, 
1Ό7 ,992). Σ ο υ ·ι δ α ς, εν λ. εντερόνεια. Ε lJ σ τ α{} ί ο υ, Παρεκβ., .1~28,59· 1·533,28. 
Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. "Ελλην., 9,169,4). 



6 Φαίδωνος Ι. ΚουκουλΕ 

σταl ώς έρμήνευμα τiιν χρησιμοποιοϋσι ', καl σ1lμερον δ~ ύπΟ τΟν τύπο-ν 
(ά)γκοίλια σq)ζεται, δηλοϊ>σα δμως τΟν μεταξU τών έγχοιλίων τούτων κοίλον 

χώρο ν τού πλοίου 2 • 

ΎπΟ τών συγγραφέων xal σχολιαστών, περl πλοίών προκειμένου, &να· 
φέρονται σταμενάρια καl ατημονrJ.ρια. ΚατιΧ τΟν Πολυδεύκη, σταμίνες 

ήσαν τd ξύλα έφ~ ών αί σανίδες επίκεινται 3
' κατα τΟν ~Ησύχιον πάλιν: <<στα

μίνες· τα έπl τfiς σχεδίας δρ&α ξύλα πρΟ; U. αί σανίδες προσηλοίiνται fι πάσ
σαλοι παρα τΟ έστάναι» ,. καί, καt('ι τΟν ~ Αρίσταρχον : «δρ&ιΧ ξύλα οίον 

στήμοσιν έοικότα» 5
• 

Κατa ταύτα, σταμίνες 11 σταμινάρια 11 στη μανάρια είναι τα έγκοίλια, έφ"' 
ών προσηρμόζοντο αί σανίδες τοίi έξωτερικοίJ τοίχου το'ϋ πλοίου rs. "Ή λ. 

δμως έδήλου καl άλλο τι· κατ& τΟν Θεσσαλονίκης ΕlJστά1tιον, παρ α τα δρΗ·& 

'ίκρια: <<περιτι-&έμεναι πυχναl σταμίνες έκτΟς δίκην στημόνων άρμόττουσι η)ν 

ναίiν>> Ί, CH λ. ΕνταUΗα σχετίζεται πρΟς τΟ στήμων, έντεϊ:i{}εν και δ τύπος 

στημονάρια, και δηλοί πλέον olJχl τα 'ίκρια, dλλα τας σανίδας του Εξωτερικοϋ 

τοίχου τού πλοίου, σημασία, 11ν έπιβεβαιοί κal τΟ κατω'ίταλικΟν stamini, 

τΟ δηλούν τι1ς παραπJ~εύρως τοπο&ετουμένας σανίδας s. 

~Αλλα καl τρίτην σημασίαν εlχεν 1'Ί λ. σταμίν. Κατα τΟν ΤΙσύχιον, στα

μίνες Εκαλούντο καl «πάσσαλοι παρU τΟ Εστάναι>> 9
, ώς πασσάλους δ~ ένταίJΗ-α 

δέον να νοήσωμεν, &ς /.έγει δ ΕlJστάfJισς : <<τ& έν τc'ρ χείλει τοϋ πλοίου έξέ~ 

1 Ή σ ύ χ ι ο ς καί Φ ώ τ ι ο ς, έν λ. νομείς: ΛεξικΟν Ζ ω ν α ρ a, έν λ. έ\•tερό-

νεια. Σχολιαστής 'Α ρ ι σ τ ο φ άνου ς, 'Ιππείς, 1185. 
2 ΟUτως έν Σύμυ 'ΚαΙ. τfi νήσψ της Προποντίδας Κουτάλει. 

s Πολuδεύκοuς, Όνομαστ., 1,92. 
4 ·π σ ύ χ ι ο ς, έν λ. σταμί\•ες. 

δ ΜΕ, 724:,55. 
6 Β α σ ι λείο υ π α τ ρ ι κ ίο υ, Ναuμαχικι:l. (Φ α β ρ ι κ ίο υ, Βιβλιο1tήκη, 8, 

140). Πβ. καΙ. τό "ΕλληνικΟν J.εξικόν τοϋ D u C a η g e, έν λ. στημοΥάριον. Νϋν έν 

ΣτερεQ: •Ελλάδι στημοΥάρια λέγονται στϋλοι έκ κλάδων δρυός. Δ. Λ ο υ κ οπού λ ο υ, 

Ποιμενικα τijς Ρούμελης, 32. 'Όρα δτι ό στήμων λέγεται στάμαν έν Πόντψ καl στάμο 
έν Τσακωνί~ (Μ. D e f f n e r, Zakonische Grammatik, 56), οταμενάρι δ' έν Κάμπq;ι 
Άβίας τfις Λακωνικijς τό ύφαίνόμενον παννίο\', 

1 Ε ύστα{} ίου, Παρεκβ., 1533,23. 
Β G. R σ h 1 f s, Neues aus Grossgriechenland (Βυζάντιον, 13,.54-9). Καl -σt 

Γενοϋήνσιοι κατι:l. τοiις μεσαιωνικοiις χρόνους τι:l. σταμινάρια έλεγον stamanera. Η. 
Κ a h a η e, Zur neugriechischen Seemannssprache anHisslich Vidos parole 
Marinaresche (Byzantinίsch- Neugriechische Jahrbίicher, 15,98). Νϋν έν Σύμτι 

τα σταμινάρια λέγονται άοτάρια (=ίστάρια). Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Εύστα· 

it-ίου, τα λαογραφικά, Α', 291,292. 
g •Η σ ύ χ ι ο ς, έν λ. οταμίνες. 

'Εκ τοϋ \'αυτικοϋ βίου των Βυζαντινώ\' 7 

· χοντα δρ{}α ξύλα τού κατ& τΟ περίτονον τόπου>>, τα Οποία, ώς Ο αlJτΟς 'ιεράρ

χης βεβαιοί, οί σύγχρονοί του Λύκιοι έκάλουν σταμινάρια 1
• 

Κατ& τΟν Πολυδεύκη: «τΟ συνέχον Ciνω\tεν έκατέρους τσUς τοίχους (της 

νει1ς) περιτόναιον καλείται» 2
• ΤΟ περιτόναιον τοϋτο, τΟ Οποίον δ Βασίλειος 

είς τα Ναυμαχικά του καl δ Θεσσαλονίκης Εύστά-&ιος εlς τας Παρεκβολάς του 

καλοϋσι περίτονον, χαρακτηρίζει ό μΕν πρώτος ώς: <<τΟ τοUς τοίχους €ξω-&εν 

συνέχον>> s η ώς: <<ξύλον Επίμηκες συνέχον καl οίονεl προσηλοϋv βραχέα τι να 

καl πολλι1.>> 4 η: <<ξύλον, δ εχει πάντα καl συγκρατεί καl ψ προσδέδενται καl 

οίονεl Επερείδονται τα λοιπά» 5 
I δ δ6 Εϋστά{}ιος, Ομιλών δια τα τ& ν συγχρό

νων του Λυκίων σταμινάρια, τα κοινώς νϋν μπαμπfiδες, λέγει Οτι ταύτα κείν

ται κατδ: τΟ περίτονον υ. 

Περίτονον λοιπΟν fl'Ct Ύιτο τΟ ξύλον το απο τfiς πρύμνης ε'Lς τfιν πρc'ρραν 

διατεινόμενον 7 κατα τΟ Ciνω χείλος Εκατέρου τοιχώματος. 

~Επl τοϋ περιτόνου, έφ' Οσον έγίνετο χρfjσις καl κώπης, πάντως δ~ εlς 

τα dκάτια, Ετοπο{}ετείτο κά{}ετος δ σκαJ.μδς η σκαρμός 8 , Εφ~ ού συνεκρατείτο 

η κώπη δι' ίμάντος, Οστις Εκaλ~ίτο τροπωτήρ 9 , νυν τρουπουτijρα η τρυπω

τijρα η τροπωτούρα 10 η στρόπος 11 η, αν ήτο δερμάτινος, μανικέλιον 12
• 

Πλ1lν τών dνωτέρω μερών του πλοίου, γίνεται μνεία και τοϋ καταστρώ

ματος, Εφ~ ού Εκά-&ηντο o'L Επιβάται 13
• 

1 ΕUστα{}ίοu, Παρεκβ., 1:)33,28. 
2 Π ο λ u δ ε ύ κ ου ς, Όνομαστ,, 1,92. 
s Β α σ ι λείο υ π α τ ρ ι κ ίο υ, ΝάυμαχικU. (Φ α β ρ ι κ ίο υ, Βιβλιο{}ήκη, 8,140). 
4 Βασιλείου πατρικίό"u, "Εν{)-' civ., 8,109. 
Βασιλείου πατρικίου, "'Εν&' d.ν. 

6 ΕUστα1tίου, Παρεκβ., 1533,30. Φ. Κουκουλέ, "'Εν1τ' &\•., Α', 296. 
1 Κατα τΟν Θεσσαλονίκης Ε\Jστά{}ιον, Παρεκβ., 1533,42: ..:περίτονον 

παρα τό δι' δλου τείνεσ-&αιοι. ·το κατό. τΟ μέσον της στέγης τεινόμενον ξύλον, η με
σόδμη έκαλείτο παρα τό τείνεσf}αι ύ:.πέρrονωι, .ΜΕ, 576,15 1 η ύπότονοΥ (ΛεξικΟν Ζ ω-' ' ν α ρ α, έν λ. μέλα{}ρον), κατα πάπυρον δΕ τοϋ Γ' μ. Χ. αlώνος, διατοναιον (The 
Flinders Petri paρyri, ΙΙ, IV, 11,5. Νϋν διατόνι εν '"'Ιμβρφ καi γιατόνι τέως έν 

Φαράσοις της Καππαδοκίας. 

Β Λεξικόν Φωτίου, ένλ. ;~ωπητ{ιρ. Λέοντος, Τακτικά, 19. Εύστα1τίου, 
Παρεκβ., 1517,57. Σχολιαστ1]ς Άρ ιστοφ(ινο uς, Άχαρν., 54-9. ΚατΟ. τόν Πο

λυδεύκη, '0\•ομαστ., 1,87: «καl δ-θ-εν μΕν αί κcΙJπαι ένδέδενται σκαλμός». 'Ο 

σκαλμΟς έν Πόντφ λέγεται οκάλμος. 
9 Ε U στ α{} ίο υ, "Εν{}' &ν. Έν τ0 Cσrpns glσssariorum Latinorum, ΙΙ,439, 

12' φέρεται σrροφωτήρ, με-&' συ δεσμοϋνται αί κώπαι. ' ' 
ι ο Τροv:.πουrfίρα έν Κυδωνίαις, τρvπωτijρα έν Κατιρλi Βι<6·υνίας, τροπωτουρα εν 

Σφζοπόλει. • Α ν α γ. Π α ρ α σ κ ε υ οπού λ ο υ, •Η ψαρικi} στiι Σωζόπολη (' Αρχείον 
ΘρQ.κικού λαογραφικοϋ καΙ. γλωσσικοU 'fi·ησαυρού, 2,72). 

11 Οϋτως έν Πάλ11 Κεφαλληνίας καΙ Μεγίστυ. 
12 Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά, 8,140. 
ιs Χρυσόστομος, PG, 51,43. 



8 Φαίδωνος Ι. Κου:ωυλΕ 

Ό Βασί.λειος εlς τα Ναυμαχικά του λέγει: «και τΟ μ€ν Εδαφος αUτf]ς (της 
νcΟΟς) κύτος Ονομάζεται, πλέουσα δΒ ίδιωτικώς>> 1

, συμφωνών πρΟς τΟν Πο

λυΠεύκη, δστις γράφει: <<καl τΟ Εδαφος τfις νηΟς κύτος καl γάστρα καl &μφι

μ1ltριον Ονομάζεται>> 2
• τα αUτα περίπου επαναλαμβάνει καl ό Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος, σημειώv : «Εδαφος δΕ νηΟς τΟ κατωτάτω περl αυτην γfιν, δπερ 

ίδιωτικcΟς πλέουσα λέγεται καl γάστρα>> 3
, εlς &ς πληροφορίας προσ8-ετέαι 

η τε τοϋ Δούκα: <<&φέντες οί ΤοUρκοι τΟν λί&ον διέρρηξαν τ-fιν γαστέρα τfjς 

νηός>> 4 καl Ίi τοϋ σχολιαστοii του Θουκυδίδου (1 ,50) <<σκάφη καλείται τα 

κοιλώματα τών νεών, α ήμείς γάστρας καλοίiμεν>> 0
• 

~Εκ τών &νωτέρω φαίνεται, δτι ot Βυζαντινοl τΟ κύτος τοίί πλοίου, καl 

ΟΟρισμένως τα ύπΟ nlν 'ίσα/ων 6 μέρη αUτοίί, τα κοινώς νίίν βρεχάμενα, έκά

λουν πλέουσαν· καl γάσrραν, εlς Ίlv Ονομασίαν πρέ;τει να προστεθ-Ό καl ή 

πρΟς nlν γάστραν συνώνυμος τρίτη κοιλία 1
• 

Πιiσαι αύται a'L Ονομασίαι σψζονται καl νϋν κοινώς έν τiί ναυτικij 

γλώσσα, κα-Η" Ίlν τΟ κύτος τον πλοίου λέγεται κοιλιd καl πλεοϋσα 8
, 

Ό Θεσσαλονίκης Ε\Jστά3ιος Ομιλεί δια τΟ κατόΗατον μέρος του κύτους, 

«περl δ καl τΟ lί.1ιrλον συρρέει» \ &.λλαz.ου δ' ό αύτΟς Lεράρχης προσθ-έτει : 

<<Ciντλον δδ ό τόπος Εvι'tα ϋδωρ συρρέει τό. τε Ciνω{}·εν καl τΟ Εκ τών άρμονιών 
δ Μι (iψτJ.ίαν 1'Ί κοιν1l γλώσσά φησιν, Ετι δδ καl ή παλαιά>> 10

, είς &ς μαρτυ· 

ρίας προσΗετέαι καl αί Εξής δύο, &φ~ ένΟς μΕν ή του Γρηγορίου Νύσσης: 

<<ετερω δ' αti (τεχνίται) διαχρίοντες τil πίσσιι τας άρμονίας καl τΟν liντλον 

Εν τψ μFσφ κατασχευάζοντες>> 11
, &φ' έτέρου-δ~ 1'Ί το·υ μεταγενεστέρου ναυτι-

1 Β α σ ι λ ε ί ο u π α τ ρ ι κ ίο υ, "Εν<&' άν. 
2 Π ο λ υ δε ύκ ο u ς, Όνομαστ., 1,87. 
π Εύστα-&ίοu, Παρ.sκβ., 1532,()1· 1533,28. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης 

Εlιστα-θ,iου, Τι:l λαογραφικά, Λ', 294. Κατα τΟν Σου"tδαν, έν λ. σκάφη: «σκάφη 

τα κοιλr{ψατα τών νηrΟν, & ήμεϊς γάστρας καλοϋμεν, &ντl γαστέρας». 
•1 Δούκα, Ίστορ., 278,15. 
5 Π β. J. Κ a 1 i t s u η a k i s) Mittel- und neugrίechiscbe Erk13.rungen bei 

Eustathios, 38 καί 3θ του Ιδιαιτ. &.ποσπάσματος. 
u Ή λ. ί'σαλος, 11 μ&λλον lσάJ.ιο1', Ίtα ΤΊτο δημώδης κατ& τοUς ΒυζαντινοUς χρό

νους, ιlφ' oiJ καί σΊlμερον έτι σάλιο λέγεται ΊΊ ίσαλος σχεδΟν σχεδία, νάλια (=f.νάλια) 

δ' έν Ίνεπόλει τοϋ Πόντου λέγονται τα ϋφαλα μέρη τοϋ πλοίου. 
7 Διήγησις πολυπα-&οι-•ς 'Απολλωνίου Τύρου, στ[χ. 625 ("V,Tagner, Carmina 

Gr.:eca, 268). 
s Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ίο υ, Βci.σιλικΟν ναυτικΟν f.γχειρίδιον άρμενιστοϋ, 17. Έν 

Νισ1Ίρφ πλέτσα (=πλέουσα) λέγεται η ίiφαλος πέτρα (Ζωγράφειος Άγών, 1,386). 
1 Ε1Jστα{}ίου, Παρεκβ., 1532,61. 
ιο Ε{•στα{)·ίου, Παρεκβ., 1728,57. 
11 PG, 45,165. 

Έ:ι. τοiί ναυτικοί! βίου τών Βυζαντινών 9 

κου κειμένου, κα&' δ αντλία τοϋ πλοίου Υιτο δ τόπος : «έν ψ το απο του αε

gος καl τfις -θ-αλάσσης ε!.σερχόμενον ϋδωρ Εν τψ πλοίφ Επισωρεύεται» 1
• Κατό: 

ταύτα, τΟ παρα τι'ιν τρόπιδα κατώτατον μέρος του κύτους, Εν ψ Επεσωρεύετο 

τΟ Εκ τοϋ &έρος η τών άρμονιών του πλοίου εΊ.σερχόμενον ϋδωρ, Εκαλείτο Ιiν

τλον παλαιότερον καl μεταγενεστέρως &ντλία, πρΟς δΕ καl σεντίνα 2
, 0)ς χαl 

νϋν. Δια τϊ1ς λέξεως δ' &ντλία Εδηλουτο τότε καl τΟ Εν αύτfj συγκεντρούμενον 

ϋδωρ, δπερ καΙ βρώμος Εκαλείτο 3
• Σημειωτέον δ' δτι ό τόπος ούτος έκαλείτο 

καl τότε, ώς χαl νυν, κούτσα, διακρινόμενος είς κούτσαν τfις πρc_[)ρας καl 

της πρύμνης 4
, πρΟς δδ καl κόλυμβος n. 

<Ίνα δ' Εχρέη τΟ ε!.ς η)ν άντλίαν συγκεντρούμενον ϋδωρ καl μ1l σ1lπεται 

τΟ πλοίον, ύπήρχε κατ' αUnlv μικρCt Οπ1Ί, τΥιν Οποίαν οί &ρχαίοι Εκάλουν εύ· 
δίαιον (εU- διαίνω), οί Βυζαντινοl δΕ εύυίαιον 6 η εVδία1' 7

, πι-&αvώτατα δΕ 
καl μυωςόν, &φ' ού σ1lμερον Εν Σύμη καl Κύ&νφ καλείται αϋτη μvςός 8

• 

Έκλείετο δ' 1'Ί δ.;τη αϋτη δια πασσάλου, δστις Εκαλείτο l'βδης 9
, πιι1ηνώς 

Εκ του εύδί(αι)ος τii:;; λέξεως παραφ&αρείσης. 

Ό Νύσσης Γρηγόριος δ μιλεί δια τεχνίτας &σχολουμένου; περl τΥιν κατα· 

σκευtlν τών ύnοζωμάτων 10 τοίί πλοίου, τα όποία Ciλλοι συγγραφείς καλοϋσι 

ζωστι]ρας 11 • """Η σαν δ' οίiτοι Επάλληλοι σανίδες, εΊ.ς &πόστασίν τι να &π' &λλ11-
λων χατα μfιχος του σκάφους δπΟ πρq)ρας εlς πρύμναν προσηλωμέναο, αLτι

νες έδήλουν τα δρια .μέχρι τών όποίων Εγίνετο 1) βύ-&ισις τοϋ πλοίου 12
• 

1 Σ π. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,168,15' 170,28). 1\iiklo
s i c h- Μ ίi 11 e r, Acta et Diplomata, 6,12.1. Corpus glossariorum Latinorum, 
ν, 389,19. 

2 Corptιs glossariorum Latinoru1n, ΙΙ-, 182,15· 424,1l. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 'Έν{}' 
άν., Λ', 294. 

:ι Δtί]yησις πολυπα{)·οϋς 'Απολλωνίου· Τύρου, στίχ. 625 (\\Τ a g η e r, Carnιina 
Gneca, 268). Corpus glossariorUJn Latinoruω, V, 272,25. 

4 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν . .'Ελληνομν., 9,170,4-). 
5 Θαύματα τοϋ άyίου Άρτεμίου {Α. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε.ρ αμέ ω ς, Va

ria Grreca sacra, 3~1,21). 

ι; Ή σ ύ χ ι ο ς, fν λ. ευοιαιω' 

7 Η α σ ι λ ε [ο υ π α τ ρ ι χ (ο υ, ΝαυμαχικU. (Φ α β ρ ι κ ί Ω υ, Βιβλιο1tήκη, 

8,140). 
s- Λ. Β άλλη'\' δ α, Πάρεργα φιλολογικα πονημάτια, 90. 
θ Ε lισταΊt [ο υ, Παρεχβ., 52δ,3θ" 858,40' 859,2. ·ο ϊβδης σ•lμερον &ν τj] 

ναυτική γλόχtσυ λέγεται πίρος. 
10 PG, 45,165. Corpus g;lossaΓiorωn Latinorum 1 ΙΙ, 191,46. 
1 1 "Ηλιοδώρου, ΑL&ιοπικά, 1,1. 'Άννης Κομνηνfις, 'Αλεξιάς, 1,285,5. 

Μιχα1lλ Ψελλοϋ, Χgονογρ., 215,26 (Σά-&α). Κωνσταντίνου Μανασση, 

Σύνοψις χρονική, στίχ. 4877. Ι. Ζωναρίi, 'Επιτομη ίστοριι"Ον, 15,25. 1'\ικ{].τα 
Χωνιάτου, Χρονικ, διήγ:, 99,3. 

12 Μ ι χ α η λ Γ ό ύ δ σ., Μεσαιωνικα χαράγματα πλοίων έπl του Θησείου (Ευζαν

-είδος, 2,343). 



10 Φαίδωνος Ι. Κουκουλε 

"Ησαν δ" οί ζωστfιρες ο15τοι, οϊτινες νϋν Εν Καρπάf}φ λέγονται ζώσιμα, 
πλείονες του Ενός, άφ~ oiS αναφέρεται ου μόνον δεύτερος ζωση]ρ ι, άλλα καl 
τρί.τος, ώς Εσχατος χαρακτηριζόμενος 2 • • 

Περατωttείσης τΥjς συμπιlξεως του πλοίου, καl πρΟ της χaitελκύσεως αυ
τού, ίνα μη δια τών άρμονιών τών ξύλων είσέρχωνται ύδατα εiς τC κύτος, 
Εγίνετο ή Εμφραξις αlJτών διΟ: στυππείου ~, έπαλειφομένου Επειτα δια πίσσης \ 
f)τις Εργασία χαρακτηρίζεται δια τοί1 ρ1lματος κ.αλαφατίζειν, τών πρΟc: τοϋτο 
είδικών τεχνιτών καλουμένων καλαφατών 0

, λέξεων αϊ τι νες Ελήφ-θ·ησαν- Εκ τfiς_ 
γλc?σσης τών ~Αρr..ί.βωv, οίτινες Εvωρlς ε!χον &ναπτύξει ηlv ναυπηyικi)ν καl 
vαυσιπλο'ίαv κατα τοVς μεσαιωνιχοUς χρόνους. 

ΤΟ πλοίον, τΟ όποίον Εφερε καl 'ίδιον ·Ονομα-πλοίοv Μαρίαν επανει
λημμένως &ναφέρουσι τα κατα τα Γράμματα της Σύρου χαράγματα 6 -, τΟ. 
πλοίον, λέγω, καi πρΟς στολισμόν, άλλα καl πρΟς προφύλαξιν &πΟ φΗοράς, 
Ε:βάφετο δια διαφόρων χρωμάτων, Ε:ρυ&ροϊJ, μέλανος καl (J,λλων 7 , πρΟς δΕ
είχε καl <<τα παράσημα κάλλη», Ε:ζωγραφίζετσ δf}λα δη καl είς dλλα μέρη,_ 
και δ1l κατα τiιv πρύμνην 8

, {lτις fιτο &ρκετα \Jψηλη καl έπικαμπ1lς 9 • ΤΟ ύπΟ
παπύρου π.χ. &ναφερόμενον πλοίον «άγριοχηνοπρύμνης>> 10 ' φρονώ δ τι {}Q. 

1 "'Α ν ν η ς Κ ο μ ν η ν fj ς, 'Έν&' άν. 
2 Μιχα-Ί)λ Ψελλοϋ, 'Ένi}' &ν. ΚωνσJ{αντίνοu Μανασσfι, "Εν{)·'· 

&ν. I. Ζωναρa, ''Εν-&' ci.ν. Νικήτα Χωνιάτοu, "Εν&' &ν. 
3 Κ ω ν σ τ α'\' τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκi}εσις τijς βασιλείου τά· 

ξεως, 658,1Η. Εύστα-&ίοu, Παρεκβ., 1532,1)~1. Μιχα1)λ Ψελλου, ΧρονογQ.,. 
62 (Σά!fα). 

4 Γρηγόριος Νύσσης, PG, 45,163. Μιχαfιλ Ψελλοϋ, ΠρΟς τΟν βα~ 
σιλέα Μονομάχον (Κ. Σ άι'+- α, Μεσ. Βιβλ., 5, 128). Τ ο υ α ύ τ ο υ, Χρονογρ., 55,25. 

Γρηγόριος Νύσσης καΙ Μιχα1lλ Ψελλός, "Εν&' άν. Κωνσταν
τ ί '\'ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο u; "Εκ{)·εσις τfjς βασιλείου τάξεως, 65S lt;· 675 6 
Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 717,25. Λεοντίο.u Μαχαι.ρ

1

d Χρο~ι~ 
κόν τής Κύπρου, 1,274,37,39 (Daνι•kins). Πβ. καl C. Wessely, Die' I>ariser 
Papyri des Fundes von ΕΙ· Faijilm {Wiener Denkscbriften, 37 (1889), 1'\Ο 41, 
ι· 42,ι· 53,7,1). 

6 Στεφάνο υ Κλωνός, 'Επιγραφαl τfις νήσου Σύρου ('Α{}ήνυιον, 4,24) .. 
ί 'Ο 'Αχμέτ, Εν τψ 'Ονειροκριtικψ του (κεφ._.Ι80,1~~.8), &ναφέρει πλοiα: 

«&ναλόγως τfις βαφης,, «ρούσια δε καl μαύρα &γράρια» Κωνσταντϊ:νος ό 
Πορφυρογέννητος, Εν τfj Έκ-&έσει τfις βασιλείου τάξεως (1,233,12,14' 235, 
18' 236,15), «ναUν μιλτοπάρτιον Εύχροον» Γρηγόριος ό Θεολόγος (PG, 37, 
678) καί κατιl τΟν Θ' αlώνα Ν ι κ ή τ α ς ό κ α i Δ α υ t δ (PG, 38,728) «πλοLον· 
μί.λτφ καl χρώμασι διανftιζόμενον ... 

8 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,678,12β2. Γρηγόριος Νύσσης,. 
PG, 45,165. Νικήτας ό καί Δαυ'ίδ, 'Έν&' άν. 

9 ΛουκιανοU, Πλοίον 11 εύχαί, 4. 
10 Η e i s e n b e r g · \l.J e n g e r, Bj-'Zantiniscbe Papj-'ri in der k. Hof. un~ 

Staatsbibliotbek zur Mίinchen, 4-,9,25. 

'Εκ τοϋ ναυτικοU βίου των Βυζαντινών 11 

εlχεν άγρίαν χiiνα Ε:ζωγραφημένην κατα η)ν πρύμνην. το παράσημον τούτο

είναι βεβαίως τΟ αύτΟ μΕ τΟν ύπΟ τοίi Πλουτάρχου κατU τι) ν πρύμνην άνα

φερόμενον χηνίσκον '. ΣυγγραφεUς τοίi ΙΒ' αίώνος &ναφέρει διfiρες πλοίον, 

Εχον προτομδς κατd. η) ν πρQ)ραν 2
• <!Ο τι ούχl μόνον τrt. πολεμικd. Βυζανrινα 

πλοία, &λλd. καl τα Εμπορευτι)::ά, πρΟς στολισμόν, -a-α είχον διαφόρους ξυλί

νας προωμάς, f}εωρώ πολU πι&αvόν, &φ' οίi καl μέχρι σ1lμερον &κόμη τΟ κύ

ριον τών κατ0: tl)V πρ(Qραν ΚΟσμημάτων, τών μεγαλυτέρων τουλάχιστον ίστιο-

. φόρων, είναι 1'1 φιγούρα. 

τα παράσημα ταϋτα υ :ι: Ο τών παπύρων καλοϋνται παντόμορφοι ~, ύπΟ 

τοϋ Λουχιανοίi δε χηνίσκοι ('Αλη{}οϋς ιστορίας λόγος δεύτερος, 41" Πλοίον 1\ 
εύχαί, 4), <<διU τΟν τύπον χηνΟς; τΟν ilγγλυφόμενον>>, ι:Ος λέγει δ Θεσσαλονί· 

κης Ε1>στά{}ιος (Παρεκβ., 667,15). 
ΤΟ Εμπροσ-θεν μέρος τού πλοίου έκαλείτο πλι[:ψη, τΟ δ' δπίσitιον πρύμνη 

Η πρύμνα ', κατ' αUτfιν δ' είς ώρισμένον χώραν, Οσης σχοινοfJήκη έλέγετο, 

&πετί-θ-ενtο τΟ:. σχοιΎία καt τd: σίδηρα αυτοii, Ύlτοι αι Ciγκυραι, πρΟς δΕ καL 

τα στρώματα τού πληρώματος δ. ΚατU τiιν πρύμνη ν έπ' 'ίσης ύπfιρχε καl δω

μάτιον, έν ψ 8μενε Επισκοπών δ κυβερνήτης 6
, κράββατος η κραββάτιον f) 

κρεββlτη καλούμενον 7
, Εν-&α έτοπο&ετοίiντο καl αί είκόνες τΟ'U π/ω ίου, ώς 

παρ' άρχαίοις ύπΟ τοϋ τριηράρχου τα Ομοιώματα τών προστατών -&εών 8
• 

Έ:πειδ1Ί δΕ τοϋτο ύπερείχε του καταστρώματος καl ήτο δυνατΌν Εν καιρψ 

βροχfiς η τρικυμίας ν& είσέρχωνται είς αύτΟ ϋδατα, δια τοϋτο έκαλυβώνετο~ 

έπεκαλύπtετο δfjλα δfι δι' Ελάσματος μολύβδου η δια δερμάτων, βυρσαρίωνθ. 

aΟταν τΟ πλοίον fιτο Sτοιμον πρΟς κα&έλκυσιν, τότε ό ναυπηγΌς έκάλει 

πρΟς βοή&ειαν άνδρας, οϊτινες, Ελκοντες τα πρΟς τΟν σκοπΟv τούτον προορι-

~ Πλουτάρχου, Πλοίον η εύχαί, 5. 
2 Ρήτορος Μιχαήλ, Λόγος εtς Μανουηλ ΚομνηνΟν (Regel, Fontes re

rum byzantinarum, 145,18). 
3 Grenfel, Greek papyri, 49,20. Περί τούτου, βλ. Έμμ. Πεζόπου

λ ο ν, Εν Byzantinisch- Neugriechische Jahrbίicher, 5,63. Π λ ο υ τ άρχο υ, 
Πλοίον η ε1'Jχαί, 5, 

4 Βίο; τοϋ άγίοu Φωκα, Ana1. Boll., 30,275,35· 276,22. ΤΟ πρψρη Επανειλημ
μένως φέρεται εν ναυτικψ μεσαιωνικψ κειμένφ. Σ π. Λάμπρο u, Τρία κείμενα (Ν. 
Έλληνομνc, 9,167;15"·168,30· 170,14). 

.., Miklosich-Mίiller, Acta et Diplomata,6,123,142. Σ π. Λάμπρουr 
"Εν&' &ν., 1G8,17. 

e Λουκιανοϋ, ΠλοLον η εUχαί, 4. Ε\Jστα&ίου, Παρεκβ., 1472. 
7 Βίος τοϋ Εν άγίοις πατρΟς ήμών Νικολάου, 26,13 (Anrich). 'Ο τύπος κρεβ

βάτη Εν τφ βίφ Μαρτίνου άρχιεπισκόπου ΡόJμης (Anal. Boll., 51,258). 
11 Κ. Ράδοu, ΤΟ ναυτικΌν τοϋ Βυζαντίου, Ω3,59,60 (\.διαιτ. άποσπ.). 
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτοu, 'Έχ6-εσις της βασιλείου τά

ξεως, 1,671 18,9_· 676,13 καi 2,794-. 
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.ζόμενα σχοινία καL &.πΟ κοινοϋ, πρΟς παρακέλευσιν, φωνάζοντες, τΟ f:καμνον 

να δλισ-&αίνη έπl τών υποβαλλομένων 1 ξυλίνων δοκών, τών φαλαγγίων η 

.Εσχαρίων 2
, εLς τΥιν -&άλασσαν, Οπότε τΟ καινουργfς πλοίον Εκαλείτο «άπΩ 

. σκαρίου» 3
, &χριβώς ώς οι &ρχαίοι ελεγοv 4 καl .δπως καl οί σημερινοl λέ

γουσι, τΟ καινουργfς πλοίον καλοϋντες <<καράβι &πΟ σκαρί» 5
• 

Ο ΕΞΑΡτΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

την κα-θ·έλκυσιν τού πλοίου είς τi)v {}·άλασσαν έπηκολού&ει δ §ξαρτι

·σμΟς 6 ·}1 11 καταρτία Ί αύτοϋ, τι-θ·εμένων τών έ·ξαρτίων 8 του. 

~Εν πρώτοις έτοπο&ετοϋvτο οί lστοί, κατάρτια 9 λεγόμενοι, οϊτινες και 

,lf.ρματα έκαλοϋντο 10
• Τοϋ ίστοϋ στηριζομένου καl Εντι{}εμένΟυ είς ύποστή

ριγμα καλούμενον τράπεζαν, τΟ κατώτερον μέρος Ελέγετο πτέρνα, Εντεϋ&εν 

-δ~ οί ναυτικοl Ελεγον δτι τΟ κατάρτιον έξεΠτέρνισεν, δταν ύπΟ τflς βιαίας 

πνοfiς τοϋ &.νέμου έξήρχετο τfiς τραπ.έζης 11 • 

OL ίστοl κατα τΟ Civω Ciκρον Εφερον, oVχl σπανίως, σταυρούς 1
\ τα χαρά

Ύματα δΕ μας δεικνύοuσιν δτι καl σημαίαι &.π~ αUτώv &πεκρέμαvτο. 

1 Βίος τού άγίου Φωκα (Anal. Boll., 30,273,29· 274,15). Κλήμεντο.ς, Στρω
·ματεLς, 1,19, Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 87 3 ,294.0. 

2 Ε\ιστα-&ίοu, Παρεκβ., 140,9• 469,20. τα φαλάγγί.α κοι'\'ολεκτοUνται καί. 

σήμερον. Φ. Κουκουλέ, "Ενf).' &ν., Α', 290. 
9 Ε ύ σ τ α{!· ίο υ, Παρεκβ., 1575,44. 
4 Παρ' , Α-& η ν α ί φ, Ε, 204:, κείτω: «κα-&ειλκύσ&η δέ (ιl ναUς) &πΟ 6σχαρίου 

τινός». Τ1)ν μ1l εϋκολον κα1!έλκυσιν πλοίου, οί προληπτικοl πρόγονοι ήμ&ν &.πέδιδον 

εtς μαγείαν, καfi.> Ύ]ς έπεκαλοϊίντο η)ν βοιl-&ειαν Οσίων &.νδρ&'ί'.- Μ <Ί σ χ ο υ, "Εν-&' &ν. 
5 Οϋτως' έν Πόντcρ, 'Ά'ί•δρφ, Μυκόνφ, Κυζtκφ καί &λλαχοϋ. 
6 Βασιλικά, 35,1,3. 
7 Νόμος ναυτικός, 35,44. 
8 Νόμος ναυτικός, 43 .. Β[ος καl ΊJ·αύματα του οσιου πατρΟς ημων Εύστρατίου 

{Α. Π απ α δ οπού λ ο υ -Κ ε ρ α μέω ς, 'Αγάλεκτα Ίεροσολυμι")":ικf]ς σταχυολογίας, 

4,392,4). 
s Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 873 ;3069. Βασιλείου πα τ ρ ι κ ίου, Ναυ

'μαχικιΧ (Φ α β ρ ι κ ίο υ, ΒιβλιΟ'&ήκη, 8, 140). Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ., 459,19; 
Κωνστα'ί"τίνου Πορφυρογε'ί•νήτου, 'Έκι'tεσις της βασιλείου. τάξεως, 659, 
20. Του αύτοU, ΠρΟ; τΟν 'ίδιον uίΟν Ρωμανόν, 78,14-. Σου·tδας καί Ζωνα

ρ aς, έν λ. ίστΟς καl πολλαχοίi &λλαχοU. 
10 'Αχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 180,141,21 .. Corpus g·lossariorιιιn .Latinorum, 

"ll, 25,25. 
11 Βασιλείου πατρικίου, 'Ένf}ο' &ν. 
12 Βίος τoiJ άγ[ου Νικολάου, 1 ,26,5 (Anrich). Ί ω σ 1l φ Β ρ u ε·ν ν. ι -ο υ, Λόγος 

,;έταρτος εlς τ'ί)ν σωτήριον σταύρωσιν, 2,299 (Βουλγάρεως). 

Έκ τοϋ '\'αυτικοϋ βίου τών Βυζαντινών 

~ΕπειδΥι δ' Εν καιρcρ -&uέλλης τΟ dνω Ciχρον τών καταρτίων πρσσεβάλλετο 

υπο κεραυνοϋ, διιΧ τοϋτο, κακοUς &.γωγοUς -&εωροίιντες τU δέρματα τfις φώκης 

και τiϊς ύαίνης, δι' αύτών τΟ περιέβαλλαν 1
• Έκάλουν δ' oL ναυτιλλόμενοι τοUς. . 

έπl τών Ciκρων τών ίστών φωσφορισμοUς "Ελένην 2 11 σύρανίας ~, καλΟν ση

μείον τΥιν Επιφάνειαν αUτώv -Dεωροϋντες 4
• Κατ&. Ενίους τών &ρχαίων Εν τού

τοις καl κατιt τΟν μεσαίωνα Εν τϋ Δύσει, 11 Επιφάνεια τfiς ζΕλένης έ&εωρείtο· 
δυσμενης δια τοUς πλέοντας 5

• 

Έπl τών 'Lστών Επειτα προσηρτώντο αί ξυλοκεραίαι 6 , αϊτινες ύπΟ· 

μΕν τών άρχαίων έκαλο1Jντο κέρατα 7
, κερατάρια δ' ύπΟ τών Βυζαντινών 8

, 

ήσαν δε Yl Επιμήκεις η πλάγιαι. ~ Ανείλκοντο δΕ καl κατεβιβάζοντο τα κε--

1 Ι. Λυδοϋ, Περί μηνών, 50,1· 111,4 (Βόνν.). Οί &.ρχαίοι fπtστευον δτι τΟ· 

δέρμα τijς φώκης δέν προσβάλλεται ύπΟ κεραυνοίi καi δτι προφυλάσσει Ο.πΟ τί'jς χα-
λάζης (βλ. Ο. Grupρe, Griechίsche Mythologie, 800,3). ΎπΟ τοϋ Ν. Πολί
του καί τοίi L. R a· d e m a c h e r fξεφράσ&η ή γνώμη, δτι εκ τijς όμοιότητος τοU·, 

Ονόματος του άγίου Φωκfi πρΟς τΟ τfΊς φώκης, f1tεωρή1tη δ άγιος οίίτος προστάτης_ 
"tών ναυτιλλομένων. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 2,1206' εκ τοίi βίου του δμως_ 

σαφώς φαίνεται δτι ό &γιος ητο ναυτικός. 
2 Ίωάννου ΛυδοU, Περί διοσημειών, 278,24 (Βόνν.). Σχολιαστ-ilς Ε'i'Jρι-· 

π ί δ ο υ, Όρέστης, 1637. Πβ. τας τό)ν -δυτικών feux St-E1m. Οί φωσφορισμοi οi'ίτοι 
κατό. τιiς &.ντιλήψεις τ& ν &.ρχαίων έδήλουν η)ν fπιφάνειαν τ&ν Διοσκούρων η -&εών · 
σωτήρων. Α ο υ κ ι α ν ο υ, Χαρίδημος η περi κάλλους, 3, ώς καi τ ο ϋ α ύ τ ο ίi,. 
Περl των fπi μισ{Νρ συνόντων, 1. , Α χ ι λ λέω ς Τ α τ ίο υ, τα κατιi Λευκίππην καi 
Κλειτοφώντα, 2,32. 

s 'Εκλογαi Φωτίου.Sκ τών ίστοριών 'Ολυμπιοδώρου, 465,11. Στ. Λυκού-
δ η, Οί κατιi τ'ί)ν 1tρησκευτικ'ί)ν πίστιν η)ν κατιi την &ρχαιότητα καi τοUς χριστια'ί•ι-
κοUς χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας (Πρακτικιi της 'Ακαδημίας 'Αίtην&ν, 11 
(1936), 423). 

οι 'Ιωάννου ΕύγενικοU, Λόγος εlιχαριστήριος (Σπ. Λάμπρου, Πα
λαιολόγει_α, 1 ,9), 

5 Λουκιανοίi, Περl. τών Sπl μισ-&φ σuνόντων, 1. "Ορα τΟν ΣχολιαστΥ]ν του 

Όρέστου τοϋ Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ (1637) καί τΟν Π ο ρ φ υ ρ ίων α, σχολιάζοντα τ&.ς ψδυ.ς 
τοϋ Όρατίου, Ι, 3,2, itπι-&ι δέ Β. S c h nι i d t, Das Volksleben der Neugriechen, 
174. 'Ιδέ καL Σκ. Βυζαντίου, ΛεξικΟν της δημώδους "Ελληνιχfις, έν λ. τε
λώνιον. Βλ. κατωτέρω τιi περl Διοσκούρων λεγόμενα. 

e Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "'Εκ-&εσις τi'jς βασιλείου τά-

ξεως, 674,19. 
7 «Κεραία πλοίου Άττικοί, κέρας "Ελληνες» (Ι. Β ekker, Anecdota Gneca, 

200,21). Νόμος ·ναυτικός, 43. Corpus glossariorum Latinorum, Π, 20,53· ΠΙ, 
29,20. 

8 Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικα (Φαβρικίου, Βιβλισ&ήκη, 8;. 
14.0). Λέοντος, Τακτικά, 19,5 (PG, 107,992). Κω-νσταντίνου Πορφuρο
γεννήτοu, 'Έκ&εσις τfjς βασιλείου τάξεως, 659,20. Εύστα<&ίου, Παρεκβ.,. 

1037,36. ΛεξικΟν Ζωναρα, έν λ. κέρας και κεραtα. Φ·. Κουκουλέ, '"'Εν<&' &ν.:·· 

Α', 298. Νυν 6ν Ρόδφ κεeατάρια λέγονται αί. κεραίαι τοϋ &νεμομύλου. 
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-ρατάρια δ:φ~ ε~·Ος μΕν τ] βοηθ-είq. σχοινίων, Ciτινα Εκαλοϊιντο Σμαντάρια ι, 

λέξις, fίτις καl ύπΟ τώv ναυτιλί.ομένων τfjς Δύσεως παρελήφ&η 2 καl fίτις καl 

-σήμερον ώς μαντάρι εlναι έv χρήσει 3
, &.φ~ έτέρου δf: δια τών κεροιάχων τώv 

-άρχαίων, κοινώς ύπΟ τών Βυζαντινών καρύων καλουμένων 4
, τα όποία 11σαν 

καρυόσχημα ξυλάQιr:ι:, κριχοειbώς περl τΟν ίστΟν τοπ01~ετούμενα, διU. λιπαρdς 

-οlJσία; Πλειφ6μενπ, εl'Jχερώ,;; ()ιολισ&αίνοντα καl τrlν &νάσπασιν χαl κα&έλκυ~ 

·σι ν τΥjς κεραίας ()ιευκολύνοντα. ΔΕν ήτο δ' f1σύνη0ες, δτε οί ναίίται &νεβί,.. 

βαζο" την χεραίαv μ;:nJ τil; όΠόνης, να Επιφωνώσιν &πΟ κοινοϋ, &λλήλους 

παρακελευόμε,·οt κul τΟν κόπον των Ο.ναχουφίζοντες 0
• 

cH λ. κάρυον, flτις ώς carium διετηρή&η Εν τίi μεσαιωνική Λατινικij., 

ώς car δ' Εν τfj ναυτικfj γλώσσu τών Γcνουατών, τούλάχιστον κατα τΟν ΙΓ' 

·αlώνα η' σψζεται νϋν μετα τοϋ πράγματος, δπερ καρύδι καλείται 7
• 

Tijς προω&tlσεως ηΟν Εμπορικών πλοίων γινομένης τότε τΏ βοηίtείq; τοϋ 
> ι ι , - - ~· , :> - -; ' e , · ' 'e .. - " ' 
·ανεμου, κυριον μερο; της εξαρτισεως αυτων ησαν τα ιστια, τα οποια εχα-

.λοϋντο Ciρμενα 8
,_ διακρινόμενα είς μικρά, τα Καl άρμενόπουλλα ΒΙ Οία ήσαν 

1 «•Ιμαντάρια έν ταϊς \'αυσlν οϋτω καλείταί τι να", Ή σ ύ χ ι ο ς. «Ίμάντε;· τά 

·σχοινία οίς αί χεραίαι &νέλχ:ονται» {Ι. Β ek k er, Anetdota Gr~ca, 100,26). Κ ων
σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο u, 'Έκ-&εσις τfις βησιλείου τάξεως, 612,10. 

2 Κατα τΟν ΙΓ' αίώνα οί Γενουήνσιοι τοU; ίμάντας iiλεγον amentus. Η. Κ a
h a n e, Zur neup;riechischen Seenιannssprache anHίsslίch Vidos parole maΓi
naresche (Byzantinisch- Neμgriechische Jahrbϊιcher, 15,97). 

3 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Λεξικογραφικ& (Λεξικογρ. Άρχείον, 1, παράρτ. Ά-θηνι'iς, 

26 (1915), 97). 
4 Λέοντος, Ταχτικά, 19,5 (PG, 107,992). Άρέ-&ας~ ΕlςΛουκιανού Πλοίον 

1] εύχαί., 4 (Σ. Κ ο u γέα, Αί έν τοLς σχολίοις τοϋ Άρέ&α λαογραφικαί εlδήσεις, 

Λαογραφ., 4,258}, ώς καi τ ο ϋ α ύ τ ο ίί, El; Λουχ:ιανοίί Δία τραγφδΟν {Η. R a b e, 
·Scholia in Lucia11urn, 78,13). J\I ο σ χ() π ο υ λ ο ς, παρ& Du Cange. 

5 Σχόλια εLς Λουκιανοϋ Κατάπλου ν 11 τόραννον, 19 (Η. R a b e, "Eνtl·' &ν. 1 50,9). 
6 Η. Κ a h a η e, "Εν-θ·' &ν., 15,97. 
1 Περt καρύων καl οUχί καροlων, (ός τα κείμενα παραδίδουσι καί άJς νϋν γρά

-φουσι, βλ. δια πλειόνων Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, "Εν&' αν., 97 ~ 100 
8 Γρηγόριος Θεολόγος, PG,37,994. Νόμος ναυτικός, 2,2:Ησύχιος, 

-έν λ. ακάτια καi &νακωχεύειv. ΛεξικΟν Φ ω τ ίο υ καί Ζ ω ν α ρ a, εν λ. ίστίον. Β α

σιλείου πατρικίου, Ναυμαχικα (Φαβρικίου, Βιβλιο-θήκη, 8,14.0). Κων
στα ντί'νου Πορφυρογεννήτου, "'Εκ{}εσις τfις βασιλείου τάξεως, 672,4" 
674~8. Το υ αύτου, ΠρΟς τΟν ίδιον υίΟν Ρωμαvόν 1 78,14. Corpus glossariorum 
Latinorun1, Π, 2(15,32· 245,5' ΙΙΙ, 47-J,a. Εύστα-&ίου, Παρεκβ.,1533,44· 1534, 

·28. Άσίtαι τijς Κύπρου, 6,300,7. "'Αρμενον &ρχικ&ς έδ1lλου π&\• εργαλείον, τοίί 

τέκτονος π.χ., κατόπιν δΕ περιωρίσΟη ή σημασία εi.ς τό. ναυτιχ& ί.στία. Βλ. Η. 

Β Ι ίi m 11 e r, Technologie und Terminologie der Kίinste υnd (;e\verbe, 2,187. 
'Έπιftι καi J. Κ a 1 ί t s u 11 a k i s, Mittel- u11d neugriechisc1ιe Er1{Hίrnngen bei 
Enstathios, 15, 16,17. Νυν έν Μαδύτφ Ciρμενο λέγεται τΟ τι"δν άρχαίων καρχήσιον. 

9 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκ<&εσις τfις βασιλείου τά

'ξεως, 67:1,12. 

'Εκ τοϋ '\'αυτικού βίnυ τrΩν ΒυζαντινόJν 15 

-οί δόλωνες 1
, τCι κατd: τΟν τρίτον 'tστΟv r'ιτλούμενα παvν!α, καl οί άρτέμω11ες 

, ', ' z c - - )' η τα αρτεμωνια , οι κοινως νυν φ ,οκοι, κΗl μεγΓίλα 3 . 

Έκ τών &ρ μένων ε\'VΟείται τούτων είπαν οί Βυζαντινοl χα( άρμενίζέιν 4 
τΔ Ι.στιοπλοείν η «ποιείν άρμΕνα>> 5 • 

Κατεσκευάζοντο δf: τα ιστία ε'ίτε Ξχ λί\'Ου 6 f'ίτε «Εκ ρασιακοϋ παννίοu», 
-σακολαίβας, ό:τό{}εv κα1 είδος πλοίου σακnλαίβα Εκαλείτο 1. 

"Απαραίτητον μfρος τijς Εξαρτίσεως έvΟς πλοίου Ύiσαν, φυσικά, τα σχοι
·~ία, καl οϋτω καλούμενα τότε η πείσματα 8

, &Η/ι καί, &ναλόyως τΎjς ϋλης" Εξ 
'Ίςα ,,. 'β9' '" κ πσκευαφντο, καννα ια και σπαρτι11αι ' 0 η απαρτία ιι χα! βροϋλλα 12. 

~ΕντεϋίJεν κα! τΟ γνωμικόν : <<_Μαtου βροϋλλον, ποντία κάνναβις>>, τΟ δη.λοϋν 
.Οτι τα Εκ τrl)v LνίiJν τών σπάρτων τοϋ _Μαtου κατασr.ευαζόμενα σχοινία, ώς 
-ε\Jέλικτα, Ύiσαν πρόσφορα πρΟς κατασχευ1lν ναυτικ(Ον σχοινίων 13 . Σημειωτέον 

--·--·-· 

J Πολυδεύκους, Όνομαστ., 1,91. Προκοπίου, Περl tίί)ν πολέμων, 1, 
'382 (Haury}. Corpus glossariorunι Latinoruιn, V, 614,20. 

2 Μ. i k Ι ο s i c h- Μ ίi Ι l e r 1 Acta et Diplomata, 6,123. Corpus glossario
τum Latιnorum, Π, 246,5' ΠΙ, 205,24. Άσίtαι τijς Κύπρου, 47 (Κ. Σά-&α, Μεσ. 
Βιβλ., 6,51,15). 

8 Π ρ ο κ ο π (ο υ, "'Εν{}' &ν., 1,382. 
4 ~όμος ναυτικός, 3,6,39. Άχμέτ, 'Ονειροκρ., κεφ. 178,140,10. Νικήτα 

Χω ν ιατου, Χρονικ. διηγ., 224,26 καl πολλαχού άλλαχοίί. Περi τ6)ν διαφόοων 
-σημασι(ί1'ν του ρήματος &ρμενίζω, βλ. τα σημειούμενα ύπΟ Π. Π α π α γ ε ω ρ γ (~υ 
έν 'Αi}ηνάς, 24,459 έξ. ' 

, 
5 Λε~ντίου Μαχαιρθ., ΧρονικΟντfjς Κύπρου, 11106,8· 276,30 (Dawl{ins). 

Σημερον κ:ανω παννιά. 

' 'Η ' ' 1 ' Ε ' ·" ' συχιος, εν "· φωσσων. υσταυ·ιου, Παρεκβ., 574.30. 
1 ΕUστα{}(ου, Παρεκβ., 1890,9. Hesseling-Per11~t PoCmes Pro

droιniques, ΠΙ, 77. 'Εν Καρπασίq της Κύπρου σάγιον λέγεται τΟ Lσ~Lo\'. 
' π , '{}' ~ λ, . 
, « εισματα ε ισμε ·α εγειν σπαρτα \'αυτικά, οίς δijλα δη ναϋς έλλιμενισ-Οεί· 

-σα πει{}εται", Τ a f e 1, Eustathii opnsc., 25,41. 

, 
9 Γ•ρηγό,ριος Νύσσης, PG,45,165. Νόμος,•αυτικός, 2,11. Ι. Τζέτζου, 

Σχολια ~ις Λυ,κοφρο\•ος Άλεξά\•δραν, στίχ. 20. ΕUστα 1'tίου, Παρεχβ.j 864-)17. 
Κανναβια νϋν εν Καλύμνφ και καιJVάβα έν 'Ηπείρrρ λέγεται τΟ σχοινίον. 

10 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκ-&εσις της Βασιλείου τά
ξεως, 671,15· 673,8· 677,8. ΕUστα{Ηου, Παρεκβ,, 191,32. 

"~πρ'·' 'Λ~'Ζ , .,~, α :ιον το σχοινιο\:», ει;ιχον ω \' α ρ α. Ε υ σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ. 
1 

421
1 

18· και παλιν ο Θ ε σ σ α λ ο ν ι κ η ς Ε ύ σ τ ά f} ι ο ς εΙπε : «σπάρτα ναυτικά» τ a-
f e 1, Eustathii opusc., 25,-10. · 

12 Σχολιαστης εiς Ά ρ ι σ τ ο φ ά \'ο υ ς, Πλοϋτον 1 στίχ. G63. 
13 Ε , {} , Π 

, , υστα ιοu, αρεχ:β., 191,33. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Εύστα-
i}>ιου Τα λαογραφικά Α' 30' Α ~α κ λ λ ' Β λ • ' ' ' • , , υ, · ..:.ι ε α ρ ι ο υ, ασι ικον ναυτικον εγχειρί-
διον &ρμενιστοϋ 35 "'Οοα ο"τι ' β "λ1 · ' Β .,. 1 , , 

1 
, • • " και ρου "α κατα τους υ<:,α'ντt\'Ωυς χρονους έλεγοντο 

τα σχοι\'ια (Σχολιαστ1lς , Α ρ ι σ τ ο φ άνου ς, Πλουτ., 663) βοουλλιά δε νϋ'' έν ταί" 
Κ 1' Α" Λ ' ~ ' υκ .ασιν, ινφ 1 ακωνικft, Μεγίστη καt Καρπά-&φ. -
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Οτι τΟ: ΓεωπονιχCι. βιβλία &ναφέρουσι μεταξU τών ναυτικών σχοινίων καl τα 
Εκ τριχών αϊγών καl τράγων κατασκευαζόμενα, τα όποία δΕν έκόπτοντο εύκό
λως, οϋτε καl εUκόλως έσ1Ίποντο 1

. 

eO Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος άναφέρει <<ποδιοδρόμους τών &ρμέ
νων)> 2 , αύτοl δΕ νομίζω Οτι είναι τα πρΟς τΟν πόδα του &ρμένου σχοινία, τ& 
ποδωτδ. λίνα τών &ρχαίων, αL νϋν κοινώς σκότες 8

• 

Πλi)ν τών 'Lμανταρίων καl τών ποδιοδρόμων, συχν& άναφέρονται ύπΟ 
τών κειμένων καl τα πρότονα \ εLς tl διάφοροι &ποδίδονται σημασίαι. Κατ& 
τΟν Θεσσαλονίκης Ε1ιστά-&ιον, πρότονα, κατCt τοlις συγχρόνους του ναvτικούς, 
έκαλοUντο :· «τΟ: σχοινία δι~ ών τα ίστία πii μΕν <Χνέλκονται, πϋ δΕ χαλώνται, 
μάλιστα δε τα συνδέοντα τΟ κέρας πρΟς τΟν Ίστόv» 5

, κατ α τΟν αUτΟν δμως 
πάλιν ίεράρχην : «πρότονα οUδετέρως, κατα μεταπλασμόν, σχοινία δι~ ών ό 
LστΟς άποδεσμείται ώς αν Εχη βεβαίως ϊστασ&αι.» 6

• Κατ α τΟν μητροπολίτην 
Κυζίκου Θεόδωρον : <<πρότονος, δς δ1) τΟ κέρας &νέχων σUν τΌ δ&όνη κατ~ σδ
ρον φέρεσ&αι παρέχει τΟ σκάφος>> 7

• Τέλος, Οταν ό Νικήτας Χωνιάτης, όμιλών 
περl τοϋ δουχΟς το.ϋ στόλου Μιχαiιλ Στρυφνού, λέγει δτι οίJτος ήτο ίκανώ
τατος: <<έξαργυρίσαι πρότονα άπαξάπαντος πλοίου» 8

, φαίνεται γενικώς δια 
τfiς λέξεως τα σχοινία καλών, Ύ\ν σημασίαν Εχει ή λέξις καl Εν τψ Επ~ Ονόματι 
τοϋ Ζωναρd φερομένcρ Λεξικψ, Εν{)·α &να γι νώσκομεν: <<πρότονες· τα σχοι

νία>> 9 • "Η λέξις, flτις κατα τσUς Βυζαντινοiις χρόνους ήτο δημώδης καl ην 
&ς prodano παρέλαβον καl o'L ~Ιταλοί ιο, είναι νϊiν Εν χρήσει παρα τοίς ναυ· 

τικοίς, οϊτινες δι~ αUτfjς δηλοϊiσι τΟ κοινώς ξάρτι, τΟ σχοινίον δfι/,α δiι τΟ 
Οποίον άπΩ τοϋ πρφραίου ίστοϋ τείνεται μέχρι τflς πρq)ρας, παρελήφ{}η δΕ 
Επl τfις σημασίας ταύτης καl έν τψ δνοματολογίφ τού Νεοελληνικοί} πολεμι

κού ναυτικοϋ. 

1 Γεωπονικά, 18,9,3. 
2 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκ-&εσις τfις βασιλείου τά-

ξεως, 674,20. 
3 Ι. Τ t έ τ ζ ο υ, Σχόλια εLς Λυκόφρονος , Αλεξάνδραν, στίχ. -1015. 
4 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θεολόγο ς, PG, 37,994. «Φuλάσσεται ή λέξις (πρότονα) 

ετι καl νυν παρό. τοϊς •Ανατολικοίς,., Εύστα-&ίου, Παρεκβ., 130,46. 
6 Ε υ σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ.' 130,44. Πι{}ανΟΟς ταύτα είναι αί UπΟ του ΣχολιαΜ 

στσϋ του 'Οππιανοϋ ('Αλιευτ., 1,227) ό.ναφερόμεναι &νταρέαι. 
6 ΕUστα-&ίο u, Παρεκβ., 1452,58. Περl προτόνων Εν τοίς ό.ρχαίοις πλοίοις, 

βλ. Α. G a r t a u 1 t, La triere Athenienne, 209. 
7 Θεοδώρου μη τ ρ aπ ο λ ίτο υ Κυζίκου, Έπιστολαt (Ν. Έλληνομν., 

20,336). 
e Νικήτα Χωγιάτου, Χρονικ. διήγ., 716,13. 
9 Νυ'\' τόνος Εν Κύπρφ λέγεται σχοινίον κατεσκευασμένον εκ κλάδων λύγου η 

εκ φλοιοϋ. Γ. Π α π α χ α ρ αλά μ π:· ο υ ς, 'Ομηρικαl λέξεις Εν Κύπρφ (Κυπριακαt 

Σπουδαί, 4,2). 
10 Η. Κ a h a η e, 'Έν-3-' &ν., 15,99. 
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TU. κείμενα σι•χν~ όμιλοϋσι περl αVχένων ι η, δημωδέστερον, αVχε1ιίων 2 

τών πλοίων, δι~ ώv λέξεων δηλοϊitαι τΟ πηδάλιον αUτώv. Λέγοντες δΕ πηδά· 

λιον έννοοϊiμεν οίιχl τΟ σήμερον έπl του κατα τ1)\ι πρύμνην ποδοστάματος 

κριχούμενον πηδάλιον, τΟ Οποίον δΕν είναι παλαιότερον τού ΙΒ' αίώνος ~. 

&λλα δύο μΕ πλατείαν πλάτην κώπας, Εκαtέρω{}·εν της πρύμνης κF:ψένας καl 

ύπΟ τών κυβ_ερνητών χειριζομένας, ώς αϊ σχετικαl εϊκόνες δεικνύουσι. ~ΕλέΜ 

γοντο δΕ τιΙ_ πηδάλια καl οί'ακες, δι" Ύjς λέξεως έδηλοUτο καl τΟ δλον πηδά Μ 

λιον \ U:λλ<i καl τα κατα τΟ Clνω Ο:κρον αUτοU ξυ/.άρια, δι~ ών, οlακίων καλου

μένων, τοϋτο εστρέφετο 5
, τα καl σήμερον κοινώς οlάκια η δοιάκια 6 • Τρίτη 

Ονομασία του πηδαλίου, Εκ τΥ)ς ΛατινικΥις αϋτη, ήτο τημώνιν r η τεμώνιν 8
, 

Εκ τοϋ μεσαιωνικού Λατινικοϋ teιno 9
• 

Έκ τών &π:αραιηlτων Εξαρτημciτων του πλοί9υ ήσαν τότε καl αί αγκv

ραι, αί όποtαι, κατα τΟν Τζέrζην, διεκρίνοντο τών σιδ1}ρων ι ο, πιστεύω 

1 Νόμ.ος ναυτικός, 11,43. Χρυσό σ τ ο μ ο ς, PG, 60,772. Βίος τοϋ αγιου 

Φωχιi (Anal. Boll., 30,2ϊ8). Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος του άγiοu Ίωάννοu 
του 'Ελειlμονος, 19,11.13 (Gelzer). Corpus glossariorum Latinoium, Π, 25i2,11. 
Περl αUχένοη•, βλ. δσα σημειοί ό Κ. Ρ ά δ ο ς, έν τψ EιJY{Q του ΤΟ ναυτι~όv του 

Βυζαντίου, ω. 
2 Ή σ ύ χ ι ο ς, έν λ. ο'ίακες καl ΛεξικΟν Ζ ω ν α ρ α, έν λ. πηδάλια. Κ ω ν

σταντίνου ΠορφυρογεννΊ'ιτοu, ΠρΟς τόν 'ίδιον υ[Qγ Ρωμανόν, 78,14. Ε\J

στα{Ηου, Παρεκβ., 1533,46. Σχολιασηlς Όππιανου, Ί\λιεuτ., 1,HJ2. Σχολια

στης Άριστοφάνους, Είρ., στίχ. 1·11. 
s Ό Κ. Ρ ύ. δ ο ς, 'ΈνU' δ. ν., 61, λέγει δτι τΟ τοιοUτο πηδάλιον δΕν εΙναι πα· 

λαιότεροντοU ΙΓ'αtΟΟνος,δτανδμο1ς ό Θεσσαλονίκης ΕUστά{} ι ο ς {Παρr.χβ., 

1533,49) λέγη δτι χατU. τοUς χρόνους του οlάκια έλέγοντο : «ξυλύφιά τινα, δι' (J)y 

στρέφουσι τεχνικ&ς τΟ πηδάλιον», πιστεύω δ τι τΟ κρικούμενον πηδά.λιον 1Jπονοεί:. 

<~. «Πηδάλια· οίακες, αUχένες», ΛεξιχΟν Φ ω τ ίο υ : «gn1xτnacnlnm· οtαξ». 

Corpus glossariornm Latinonιrn, ΙΙ, 3ϊU,δ5· καl πάλιν: «claνes· οϊακες πλοίου», 

Corpns glossarionJnι Latinoωn1, ΙΙ, 101,61. 
5 Βασιλείου πατριr.ίοu, 1\u.υμαχιr.lι. (Φαβρικίου, Βιβλιοi}ιΊκη, 8, 

140). ΕUστα'Ο'ίου, Παρε:<β,, l53i.l,-19. Παλαιότερον εγραψε καi ό Πολυδεύ

κης, Όνομαστ., 1,89: «τΟ δi:: Cixgoν τοϋ πηδυ.λ(ου ο1:αξ καl τΟ ::τ;U.ν δf: οlαξ τε καl 

πηδάλιον καλείται"'. Οί σύγχρονοι του Θ ε σ σ α λ ο ν ί. κ η ς Ε U σ τ α'!'} ίο υ (Παρεκβ. 
1676,1), rη:tδ.τωντες τοUς κι.νούντα; τΟ Sζωσμ~νοv ξ[φο; στραηώτας, 6λεγον δτt 

«οLακίζονται τϋ σπά-3'1:]». 
6 ΤΟ ξυλrίριον καλεϊται νυν γοιωα Εν Σύμυ, βοιά%ιv liν Ιlόντι:ρ καl δοιάr.ι εtς 

τΟ.ς Κuκλδ.δας καl &λλαχοiJ. 
7 lΙουλλολόγο;, στίχ. 526 ( \\l a g η e r, Carmina Grceca, 195). 
6 Άσίζσ.ι της Κύπρου (Κ. Σά{},α, :Μεσ. Βιβλ., 6,51,15" 300,7), 
9 Corpus glossaι-ioruιn Latinorum, ΙΙ, 196,6" ΙΙΙ, 205,15, teωo· αilχi]ν καl 

temones · αUχένες, 
ι ο Ό Ι. Τ ζ _έ τ ζ η ς, Χιλιάδες, lστορ. 10, στίχ. 3G3, εί;τεν δτι τΟ: πλοία : 

Πολλaίς lπιστηρίζεται &γr.ύραις καi, σιδ-ιjροις. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ\.?ΥΔΩΝ "'Ετ~~ ΚΑ' 2 
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μόνον κατ& τΟ σχfiμα καl ούχl nlν χρf]σιν, &φ~ οίi καl τα σίδηρα 1) σίδερα 
Εχρησιμοποιοϋντο ώς Ciγκυραι, πρΟς <1ς καl κατα τα πλείστα κείμενα συvωνυ· 

μοϋσι '. 
5Ησαν δΕ τα σίδηρα, άτι να Εκαλούντο καl <<σίδηρα βολιστικδ.» 2 καl σιδη

r:οβόλια 3 , σίδηρα οϋχl &γχυλωτά, &λλ' Επιμήκη, δπfιν κατ&. τΟ μέσον Εχοντα, 

δι' ής διήρχετο καl προσεδένετο τΟ συνέχον σχοινίον, τΟ Οποίον <<σιδηροβό~ 
λον σχοινίον» 11 <<σιδηροβόλιον>> η «σιδηρόβολον>> Εκάλουν οί μεσαιωνικοl 
ναυτικοί', δΊς δα καl οί σημερινοί, κατα τόπους 5

• 

ΤΟ παρΟν τμfiμα ας κλείσωμεν μΕ τf]ν προσ-&ήκην, δτι οί μεσαιωνικοl 
ναυτιλλόμενοι, Οπως καl o'i σημερινοl υΕλληνες ναυτικοί, ϊνα αiιξήσωσι τfιν 
χωρητικότητα του πλοίου των, περι τα χείλη αύτού έτοπο-&έτουν πλέγμα έκ 
καλάμων, λύyων 11 των τοιούτων, Οπερ έκαλείτο καλαμωτή 6

, νυν δε καλαμω
τάρι Εν Ήπείρcρ 1 , Εν δε τfi ναυτικΌ γλώσση παραπέτι 11 κόντρα χαβαλές. 

ΕΙΔΗ ΠΛΟΙΩΝ 

τα πλοία τών Βυζαντινών, &φ~ ής μάλιστα ΕποχfΊς Ίlρχ.ισε να συγκροτfi

ται παρ~ αύτοίς πολεμικΟν ναυτικόν, διuροίιντο εiς βασιλικd πλώί'μα 11 βασι-

ι Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια είς τΟ Α τfις Ίλιάδος, στίχ. 436 (Μ a t r a η g a, 
Anecdota Grreca, 434). Τ ο ϋ α υ τ ο υ, Σχόλια είς Λυκόφρονος Άλεgάγδραν, 21, 
20. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 224,25· 721,20. ΧρονικΟν του Μορέως, 
στίχ. 9206,9234. Λ ε ο ν τ ίο υ Μ α χ α ι ρ ά, ΧρονικΟν της Κύπρου, 1,342, 7 (Dawkίns). 
"Η &:γκυρα καί νϋν λέγεται σίδερο εν Λακωνικft, Σηλυβρίq:, Λιβησίφ καi &λλαχοϋ. 

2 Κωνσταντί.νου Πορφυρογεννήτου, "Εκ{}εσις τfις βασιλείου τά~ 

ξεως, 672,9' 673,6. 
s 'Αρέ{}ας, Εlς Λουκια\•οίi Λεξιφ., 15 (Λαογραφ., 4,259). Έν Καρπά{}φ 

περί. πλοίου &πολεσ&έντος ωJτάνδρου λέγουσιν δτι «πijγε: σι{δ)ερο(β)ούλι~. Μ α ν ω~ 

λ α κ ά κ η, Καρπα-&ιακά, 233. 
,ι Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "'Εκ{}>εσις τfις βασιλείου τά· 

ξεως, 672,9' 673,6' 677,8. 
s 'Εν Βι&υνίg σιδεροβόλι λέγεται τΟ σχοινίον τfις &γκύρας τού άλιευτικού 

πλοίου, όμοίως δΕ καi εν Σq;ιζοπόλει. 'Αναγν. Παρασκευοπούλου, "Η ψα~ 
ρικ1l στ1l Σωζόπολι (' Αρχείον τοϋ Θρqκικοίi λαογραφικού καl γλωσσικοϋ {}ησαυ~ 

ροϋ, 2,93). 
6 Εύστα{}>ίου, Παρεκβ,, 1533,51. 'Εν Αlτωλίq: καλαμουη) λέγεται {l καλα~ 

μίνη φράκτη. Περί καλαμωτfις, π β. ]. Κ a Ι i t s u n a k i s, Mittel·und neugriechi
sche Erl{Iaτungen bei Eustathios, 69 έξ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΚUστα&ίου Θεσσαλονί

κης, τα λαογραφικά, Α', 296. 
1 Π. 'Λραβαντινο ϋ, 'ΗπειρωτικΟν γλωσσό.ριον, 45. ΤΟ καλαμωτά.ρι εν 

'Ηπείρφ εiναι πλέγμα εκ λύγων. 
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λικοπλώϊμα η βασι}.ικd πλοΊα 1 11 βασιλικd καράβια 2 , πολεμικδ. τουτέστι, 

-και εί.ς πλοία τού έμπορικοϋ στόλου, τα Οποία Εκctλούντο εμπορευτικd s η 

πραγματευτικd σκάφη 4
, διαφέροντα τr'ί)ν καματηρών καραβίων, τα όποία 

fισαν τα συνοδεύοντα τΟν πολεμικΟν στόλον φορτηγά . 

~Εχαραχτηρίζοντο δε n1. δ:μπορευτικα πλοία, τU. όποία υπο ώρισμένων 

.συγγραφέων καλούνται και όJ.κάδες 6
, Εχαρακτηρίζοντο, λέγω, ώς έκ τοϋ σχή

ματός των, ώς ατρογγύλα 1
, ώς τοιαύτα δ~ άντιδιαστέλλονται, όJς και παρ~ &ρ

;(ctίοις, πρΟς τα μακρCι: πλοία 8
• 

Τών τελευταίων τούτων ή κινητήριος δύναμις ητο ή κώπη, έν φ τά'Jν 
στρογγύλων fισαν τΟ: ίστία 9

• 

Έν τοίς έξης, ώς καl έν άρχiϊ τοϋ κεφαλαίου έδηλώσαμεν, ό λόγος {}(ι 
είναι μόνον περl των Εμπορικών καl έν μέρει τών άλιευτικών πλοίων. 

τα πλοία έχαρακτηρίζοντο χαη1. τοitς ΒυζαντινοUς χρόνους με τΟ γενικΟν 

.Ονομα καράβια, &λλα καl ξύλα ' 0 ι έντεϋίlεν δε καl ξυλοφάγους έκάλουν tCι 

1 Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ, 180,140,23. Εύστα{}>ίου, Παρεκβ., 660,16. 
2 Νικήτα Χωνιάτοu, Χρονικ. διήγ., 22!,26. Περί τοίJ κάραβοςr βλ. J, 

Kalitsunιtkis, 'Έν&' &ν., 59. 
3 Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 17R,140,5,17. Κω·νσταντί,•ου Πορφuρο

-γεννήτοu, ΠρΟς τΟν ίδιο\' υίΟν Ρωμανόν, 152,3. Ο ί συνεχίζοντες τΟν 
Θεοφάνη, PG, 109,497. 

4 Θεοφάνους, Χρονογρ., 591 (De Boor). 
5 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκ-&εσις τfις βασιλείου τά

:ξεως, 663, 14' 667 ,5. Μ ι χ α η λ Γ ο ύ δ α, l\fεσαιωνικιl χαράγματα πλοίων έπl τοϋ 
·Θησείου {Βυζαντίδος, 2,330). 

6 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια ε! ς Λuχ.όφρονος 'Αλεξάνδραν, στίχ. 20. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, 
Χιλιάδες, χιλ. 1, ίστορ. 32, στίχ. 897. Corpus glossariornm Latinornm, Π, 
-282,19. -.• 

7 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ. (1Ti11er, Recueil d. hist. d. 
'Croisades, 1 ,344). Η i p p ο 1. Ν ο i ι- e t, Lettres inedits de Michel Apostolis, 
92. Καρδιναλίου Βησσαρl.ωνος, Ύπόμ·νημα εlς Κωνσταντινον Παλαιολό

γον (Ν. Ί~λληνομν., 3,2G). ΤιΧ στρογγύλα πλοία ό Γε·νέσιος, Βασιλ., 46,5, 
·καλεi περικαμπείς ·νi)ας. 

8 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ., 1,82. "Αλλ ην ύποδιαίρεσιν εiς 'fi·αλάσσια καt 
ποτάμια πλοία &ναφέρουcη τα Βασιλικά, 53,2,9, 

9 Κ. Ρ ά δ ο υ, ΤΟ ναυτικΟ,, τοϋ Βυζαντίου, 30. 
Jo Γεωργίου Άκροπολίτοu, Χρονικη συγγραφή,1,87,13 {Heisenberg). 

Μ i k 1 ο s i c h- Μ ίί 11 e r, Act;ι et Diplomata, 3, 79,131. ΧρονικΟ" του Μορέως, 

.στίχ. 4539. 'Ασίζαι τfις Κύπρου (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,46,Bl). Στεφάνου 
Σαχλίκη, Γραφαί καl στlχοι Χα\ ~ρμηνείαι, στίχ. G (\Vagner, Carmina Gne
·ca, 62). Γ ε ω ρ γ η λ ii, Ίστορικη εξήγησις περi Βελισσαρίοu, στίχ. 330 {\V a g η e τ, 
·Carnιina Gra:::ca, 260). Λ ε ο ν τ ίο υ Μ α χ α ι ρ α, Χρονικ(η• της Κύπρου, 1,80,26' 
156,30· 170,16 {Dawkins). 



20 Φαίδωνος Ι. ΚουκουλΕ 

άκρωτήρια τοϋ Καφηρέως καi τοϋ Μ αλέα I ι ώς καταποντίζοντα τα ξύλα, Ενεκα 

τiϊς παρ" αUτα Επικρατούσης τρικυμίας. 
ΓενικΟν Επ~ ·ίσης Ονομα fίτο η σκάφη, f}τις Εδήλου &φ~ έvΟς μΕν τΟ σκά

φος τοϋ πλοίου 2 , &φ" έτέρου δΕ olJχl πλέον τΟ μονόξυλον πλοιάριον, άλλα τΟ 

πλοίον κα&" Ολου, άν-&' ού πολλάκις καl κείται παρ&. τοίς συγγραφεUσι 8
• 

Περl τοϋ τύπου τών Βυζαντινών πλοίων, τών μη πολεμικών μάλιστα~ 

ε'ίμε-&α έντελώς άνεπαρκώς πληροφορημένοι, δυσκολία, Ύ}τις Επαυξάνεται έκ 

τοϋ γεγονότος, Οτι ένίοτε τΟ αUτΟ Ονομα δηλοί καl έμπορευτικόν, &.λλ&. .καl 

πολεμικΟν πλοίον. "'Οπως αν εχυ. εις τα μικρότερα πλοία &νfίκον τα άλιευ

τικα σανδάJ.ια 4
, τα όποία, αν κρίνωμεv έκ τών περl σανδαλίων ύπΟ Κωνσταν· 

τίνου του Πορφυρογεννήτου λεγομένων, ήσαν πλοιάρια Εχοντα ι3να ίστΟν μετCι 

κεραίας, τέσσαρας κώπας, Εν παρακcδπιον κal τέσσαρας ναύτας S, πι-Ηανώς ούχl 

πολυ διαφέροντα των υπο του αύτου συγγραφέως άναφερομένων δκτακώπωy 

άλιαδίων 6
, &λλU καl μικρότερα &κόμη, άφ~ οίί έν τψ δημώδει κειμένφ τοϋ 

Νικήτα Χωνιάτου ώς σανδάλια χαρακτηρίζονται τα &κάτια, καl δ1l τΟ: δύο 
μόνοΜ., κώπας Εχοντα 7

• 

( CΑλιευτικΟν έπ' 'ίσης πλοίον Υjτο ό γρίπος, έκ του &λιευτικοίi ~ι.κτύου· 
γρίΠου δνομασ-&είς, δστις δμως άναφέρεται χαl Ο'Jς πλοίον πολεμικΟ:ς χρείας 

έκτελουy.J'ΕμπορικΟν φορτηγΟν Πλοίον ήτο και δ έν τiρ βίφ τού clγίου "Ιωάν
νου του "Ελεήμονος άναφερόμενος δόρκων, Οστις, &ν είναι &κριβ1lς ΙΊ έκ του 

δορκδ.ς Ετυμολογία του, έδ1lλου ταχύπλουν πλοίον, του Οποίου ή χωρητιΚότης 

{}(t ήτο σημαντικ1l, άφ' ού χαρακτηρίζεται ώς σιταγωγόν, δυνάμενον νΟ: χω-

1 Βίος της όσίας Θεόκτίστης (Θ. 'Ιωάννου, Μνημεια-άγιολογικά, 7). 'Αρέ~ 
{},α ς, Εlς Φιλοστράτου τα εl.ς τΟν Τυανέα 'Απολλώνιον, Ά', 24. Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 

Σχόλια είς Λυκόφρονος 'Αλεξάνδρα ν, στίχ. 1095. Γ. Π α χυμέ ρ η, Μιχαiιλ Παλαιο~ 
λόγος, 1,396. 'Έπι-&ι καl Σ. Κ ο υ γέα, Αί εν τοϊς σχολίοις του , Αρέ-&α λαογραφι~ 
καί εί.δήσεις, Λαογραφ., 4,246. 

ΒασιλιΧά, 35,1,3. Κωνσταντίνου Μανασσij, Σύνοψις χρανικfι, στίχ. 

6387, 
3 Κωνσταντίνου Μανασσij, 'Έν{γ &ν., στίχ. 2656,4064,4879. Ίοϋ 

α U τ ο υ, 'Έκφρασις άλό}σεως σπίνων καl &καν&ίδων {Κ. Η ο r n a, Ana1ekten zur 
b:yzantiniscllen Literatur, 6). Νυν εν Σύμu σκ6.φαι λέγονtαι τα διό. ηlν &κτοπλο'tαν 
καί σπογyαλιείαν ταχύτατα πλοιάρια. 

.ι Νικfιτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 4_95,25. G. Robinson, Hist~ 
and sartulary of Carbone, 1,63. 

5 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν 1l τ ο υ, 'Έκ-&εσις της βασιλείου τά· 

ξεως, 659,20. 
6 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, ... Εκ-&εσις τfις βασιλείου τά

ξεαiς, 660,1. 
7 Νικ1lτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 169,28" 193,14,26. 
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ρ1iση δύο μυριάδας μοδίων σίτου 1
• ΦορτηγΟν έπ~ 'ίσης πλοίον ήτο καl ή 

:νάf!!!:_!Ο· Θ ' ' Ε' '• ',_ ''' ' ' '-'"' εσσαr.ονικης υσταuιος, ομι11ων περι ιστιων, αvαφερει τα των συγ-

χρόνων του σαγολαίφεα 9
, έκ τοϋ σάγος+λαίφος ηlν λ .. παράγων, Θα f)το 

δ' άναμφιβόλως καl τότε τΟ σαγόλαίφιον δ,τι καl τΟ σημερινΟν έν ταϊ:ς Κυ· 

κλάσι σακολαιβl η 1) τών Συμαίων τσακολαίφα, τΟ μόνον δfιλα δη τετράγω .. 

νον παννίον, τΟ &πΟ του ίστο~ εξaρτώμενον και τΟ δποϊ:ον, UπΟ τοϋ άνέμου 

ώ-&ούμενον, σχηματίζει, 00ς λέγουσι, μεγάλην φούσκα-ν .ι. Έκ τούτου συνάγε
ται δτι οί Βυζαντινοl έγνώριζον, ώς καl οί άρχαϊ:οι, τΟ: τετράγωνα ίστία ι;. 
~Εκ τοϋ τοιούτου δ' ίστίου ά-ναμφιβόλως καΙ τΟ φέρον αύτΟ πλοίον {}0: έλέ
γετο κατ& τοiJς ΒυζαντινοiJς χρόνους σαγολαίφα, άφ~ ού κα.l σήμερον σακο

λαίβα εν Μαδύτφ, Δαρδανελλίοις, Οίνόη τοϋ Πόντου, Μεγίστυ καl άλλαχοϋ 
δηλοί είδος πλοίου άτέχνου κατασκευiiς μετ~ έξωγκωμένης κοιλίας, Οποίον 

πι-&ανώτατα {}0: ήτο και τΟ μεσαιωνικόν 6 • 

<Ως φορτηγΟν πλοίον ΒυζαντινΟ: κείμενα άναφέρουσι nlν ξυλοκουμβά
ραν 7

, καl κουμπάραν Υι κουμπαρίαν 11, και κατδ. τΟν ύποκοριστικΟν τύπον, 

κουμπάρων 8 καλούμενον, λέξις, την Οποίαν fl.λλοι μι3ν συνδέουσι πρΟς τΟ 

aρχαίον κύμβη, το δηλούν είδος πλοίου', ό 'Αδαμάντιος Κοραijς προς το 

καμάρα ιο καl δ Σκαρλάτος Βυζάντιος πρΟς τΟ Εντομον κουβαρίς 11
• ΤΟ δρ-&Ον 

έδήλωσεν δ Reiske, σχολιάζων χωρίον τfις Βαάιλείου τάξεως Κωνσταντίνου 

τοϋ Πορφυρογεvνήτου, συνδέσας nlv λ. πρΟς τb ~ΑραβικΟν cub<ir 12 , τΟ εκ 
τοϋ έλλην. κύμβη παραγόμενον. 'Όντως κουμβάρια ύπΟ τών χρονογράφων 

&ναφέρονται ώς πλοία των Σαρακηνών, ών Επιβαίνοντες ο13τοι έδήουν τα έλ

ληνικιl παράλια 13
' είπε μάλιστα σαφώς Λέων ό ΣοφΟς εν τοϊ:ς Τακτικοίς 

1 Βίος τοU άγίου Ίωάννου τοU Έλεήμονος, 19,6' 28,1. Πβ. καi. τiιν Εν σελ. 
127 σημείωσιν τοϋ Gelzer. 

2 Άσίζαι τfις Κύπρου (Κ. Σ ά {}α, Μεσ. Βιβλ., 6,47 ,9). 
3 Ε υ σ τ α & ίο υ, Παρεκβ. I 1890,9. 
.ι Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ίο υ, ΒασιλικΟν '\!αυτικΟν εγχειρίδιον άρμεγιστου, 273. 
5 Κ. Ρ ά δ ο υ, ΤΟ ναυτικΟν του Βυζαντίου, 63,64. . 
6 Έν Κρήτu διιΙ. τοϋτο σακολαίβα λέγεται 1i παχεια καί δυσκίνητος γυνή. 
7 Ε υ σ τ α 1t ίο υ, Παρεκβ., 584,26. "Επι'fi·ι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Εύστα-&ίου Θεσ

σαλονίκης, τα λαογραφικά, Α', 308· Β', 176. 
8 Γ. Κ ω δ ι ν ο υ, Περί τών πατρίων της Κωνσταντινουπόλεως, 80,8· 81,4,14:. 

Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 196,17 . 
θ Ε υ σ τ α{} ί. ο υ, Παρεκβ., 584,24. «Κυμβίον· είδός τι έκπώματος τφ σχήματι 

παρόμοιον πλοίφ, δ καλείται κυμβlον», Σ ο υ t δ α ς, έν λ. 
10 Α. Κοραfι, Σtράβωνος γεωγρ., 4,235. 
11 Σ κ. Β u ζ αν τ i ο υ, "Η Κωνσταντι'\•ούπολις, 1,248. Πβ. καL ~Ε μ μ. Π ε ζ ο

πού λ ο u, Παρατηρήσεις εiς '"Έλληνας tατροUς (Έπετ. "Εταιρ. Βuζ. Σπουδ., 5,314,315). 
12 Πβ. τΟν τόμον τών σχολίων, 2,776. 
13 Οί σuνεχ ίζοντες τΟν Θεοφάνη, 196,17· 298,7' 299,17. 
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του : <<δια τών παρ" αUτοίς (τοίς Σαρακηνοίς) πλοίων τών λΕγομένων κουμ

βαρίων>> 1
• 

Τοϊι σχήματος καl του μεγU}ους τών πλοίων τούτων δυνάμε{tα να λάβω

μεν γνώσι~ &φ' ΕνΟς μεν εκ των μαρτυριών τών Βυζαντιν&v, άφ" Ετέρου
δ" έκ τοϊi σημερινοϋ ναυτικού βίου. τα κουμβάρια λοιπΟν χαρακτηρίζονταt. 

ώς πλοία περικαμπfj 2 η <<πλοία μέγιστα>> 3
, cub<ir δ" Άραβιστί, κατU τΟν 

Reiske, σημαίνει μέγα πλοίον. Προστε&είσ&ω είς τ&.νωτέρω δτι α'i κύμβαι, 

πρΟς ας_ σχετίζουσιν οΊ συγγραφείς τ&.ς κουμβάρας, χαρακτηρίζονται ώς: 

πλοία περιφερfι 4 καl Οτι καπάρα έν ΚύπρΟ), γαμπάρα Εν Θήρq; 5 καl 

καμπάρα έν Μεγίστη καl Σύρcρ λέγεται μέγα τριίστιον πλοίον καl Οτι κατ& 

τΟν ΙΒ' αiώνα, καl σήμερον εν Μεγίστη, ξυλοκουμβάρα'JJ σκώπτοντες, εκά

λουν τΥ)ν γυναίκα κfi οιJτε κάλλος επανθ-εί οιJτε σύμμετρον μέγε&ος>> 6 • 

Κατ& ταίΊτα, ξυλοκουμβάρα η κουμπάρα Ύιτο τότε μέγα φορτηγΟν περιφε-· 

{)fς καl &.κανόνιστον σχΎjμα Εχοv τριίστιον πλοίον, &νfικον εLς td τριάρμενα: 

πλοία. 

cιΟσον &.φορQ. εiς τfιν χωρητικότητα τοϋ έμπορευτικοϋ πλοίου, παρατη

ροίJμεν τd έξης. Αϋτη, περl σιτηρών καl όσπρίων προκειμένου, ύπελογίζετCF 

κατd μοδίους {}·αλασσίους, ώv Εκaστος, κα.τα τΟ &.πΟ τοϋ Ι'- ΙΒ' αί.ώνος τοϋ

λάχιστον χρονικΟν διάστημα, ίσοδυνάμει πρΟς λίτρας τεσσαράκοντα η, ώς Ελε

γον, φούχτας 26 7
, περl ξυλείας δΕ προκειμένου, ύπε/,ογίζετο κατd πίσσας,, 

Εκάστης πίσσης ισοδυναμούσης πρΟς δcδδεκα μοδίους s. 
5Ητο δ' ή χωρητικότης, φυσικά, διάφορος, &.ναλόγως τοϋ μεγέ·θ-ους τoii· 

πλοίου. Οϋτως Εχομεν μνημονευόμενα πλοία τεσσάρων χιλιάδων μοδίων 6 ~ 

l.ί.λλα δύο μυριάδων 10 καl ϋ.λλα έπτά 11
•· 

Έπειδη δ' &.ναλόγως τΎjς χωρητικότητος τοϋ πλοίου Επεβάλλετο κρατικ}} 

1 Λέοντος, Τακτικά., 18,138 (PG, 107,980). 
2 Γ ε ν ε σ ίο υ, Βασιλ., 46,5. Ξυλοκουμπάρι νϋν f:ν τίϊ ναυτικfj γλώσση λέγεται. 

ή σανlς (&ρχικ&ς π~&ανώτατα ή Επικαμπής), δφ' fις κα-&ήμενοι ιi·ναβιβάζονται ot ναϊί
ται εις τοlις ίστ-ού;, Υνα κάμωσι διαφόρους έπισκευάς. 

3 Οί συνεχίζοντες· τΟν Θεοφάνη, 298,7. 
4- Ε U σ τ α-& ίο u, Παρεκβ., 584 120. •Η σ ύ χ ι ο ς, έν λ. κύμβας. 
5 Πβ. καi τΟ ΒενετικΟν gabara. D. Η e s s e 1 i η g, Les mots maritimes, 16 .. 
6 Εύστα-fi·ίου 1 Παρεκβ., 584.,26.Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης ΕUστα1Ηουr 

Τιi λαοyραφικά, Α', 30S· Β', 176. 
1 Σπ.-Λάμπροu, Τρία κείμενα (Ν. •Ελληνομν., 9,166). 
8 Σπ. Λάμπρου, "Εν&' &ν., 9,168,169. 
9 L. Petit, Typicon du monastEτe de la Kosmosotira ρrEs d'lEnos 1 69 

(Izstwjestija του Ρωσικοϋ Άρχαιολ. 'Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, 13,53). 
10 Λ ε ο ν τ ίο u Ν ε α πόλε ω ς, Βίος τοϋ ά.yίου Ίωόννου του • Ελεήμονος, 19r 

6 (Gelzer). 
η Βίος τοϋ δ..γίου Φωκά (Anal. Boll., 30,274.). 
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φορολογία, <<δόσις δ.ντιναύλου>> καλουμένη 1
, διΟ: "Ι;"οίiτο τΟ κράτος Εφρόντιζε 

δι' εΊδικών ύπαλλήλων, οϊτινες έκαλοίiντο «νοτάριοι του σεκρέτου της &αλάσ

σης>> καl ύπ1)γοντο ύπΟ τΟ <<σέκρετον της {)αλάσσης>>, τΟ ύπουργείον δΥjλα δη 

του ι9αλασσίου Εμπορίου 2
, είς δ ΟΟφειλε να Εγγραφfi Εκαστον έμποριχΟν 

πλοίον, Εφρόντιζε, λέγω, τΟ κράτος να κάμη άκριβη τ1Ίν καταμέτρησιν α1Jτών, 

{iτις έλέγετο lξαμος καl. τΟ ρfιμα έξαμώ,,ω ~. τα σχετικα Εγγραφα ύπέγραφεν 

δ παρα{}αλασσίτης, ύπαγόμενος εlς τΟν Επαρχον καl Επιφορτισμένος μi: η1ν 

άστυνομ.ίαν τfίς άκτfις {. 

Περl του τρόπου τfις καταμετρήσεως, Ύ]τις εϋρηται παλαιότερον παρ" 

</Ηρωνι Εν τοίς συγγράμμασιν αύτοϋ <<ΕLσαγωγΊ1 τώv στερεομετρουμένων» 

καl «Περl μέτρων» 5 , Εχομεν εUτυχcΟς σχετιχrlς πληροφορίας εκ κειμένων, γρα

φέντων μεταξU τοϋ Ι' καl ΙΒ' αίώνος e. τεινομένου δfιλα δη μίτου, έμετρείτο 

είς πήχεις τΟ μlϊχος τοϋ πλοίου καl τΟ πλr.ί.τος αύτοϋ κατΟ: τΟ μεσαίτατον 

μέρος, ώς καl τΟ βά-θος του, Επ' 'ίσης χατU: τΟν μεσαίτατον χώραν 7
• CO συμ

ψηφισμΌς τών τριών τούτων διαστάσεων Εδιδε τf]ν εLς μοδίους χωρητικότητα. 

"Άλλος τρόπος μετρήσεως, ό καl παλαιότερος, ώς φαίνεται, καl μη 

πολU &κριβής 8
, ήτο δ έξης· Ετοπσθ-έτσυν κατορCί1ιως, flτοι κατα σειράν, &πΟ 

πρψρας εlς πρύμν-ην έκατέρωι1εν π1lλινα δοχεία, κοVφα ll μαγαρικά, καl κατU: 
σrοιβι~ς έπαλλ1lλως Cίλλα κατCχ τΟ ϋψος τ)iς κοιλίας, δπερ ύ;rελογίζετο μέχρι 

της ταβλώσεως, τού μέροι•ς δΥjλι~ δ1Ί Εκείνου ΕvΗα ύπfιρχον ώς δείκται ξυλά

ρια, ζυγd καλούμενα. ΠροστιιΊ·εμένοu εΙτα του &ριΗμοϋ τών μαγαρικών, τα 

όποία Εχρησιμοποι1lΩησαν πρΟς ύποί.ογισμΟv των τριW~ διαστάσεων, καl πολ
λαπλασιαζομένου τούτου έπl Εξ, ()ιότι Εχασrον μαγαρικΟν ίσοδυνάμει πρΟς Εξ 

μοδίους σίτου, εύρίσκετο ή όλιχl1 τοϋ πλοίου flς μοδίους χωρητικότης. 

'Άν Επρόκειτο περl μι:.ταφορΠς ξύλων, Ω :πολλαπλασ.ιασμΟς έγίνετο έπl 

1 Μ ι χ. Γ ο ύ δ α, "Η καταμέτρησις τίδν ~:μποριηΟν πλοίων καi 1l νηολόγησις 
καi φορολογία αUτ&ν κατU. τοUς ΒuζαντινοUς χρόνους (Βυζαντίδος, 1,44). Σπ. 
Λάμπρο υ, "Ey-fi·' ιiν., 9,171,2. 

:Μιχ. Γούδα, "Εν-&' &,•., 1,42. 
~ Σπ. Λάμποοu, "Ενf!·' &ν., Ω,168,2i""J. 
4 Ι. ... Β r e 11 i e r, T~es institutions de l'enη)irc 1))•zantin, 2Rf'. 
5 Μ ι χ. Γ ο ύδ α, "Ε-ν{}' &ν., 1.:3ί. 

Η Βλ. Ι. Σ α κ ε λ λ ίων ο ς, Περί δπογραφfις καi καταμετρ{ισεως έμπορικϋJν 

πλοίων παρcL τ'ΟiΊ; Βuζαντινοϊ:ς (Πανδι;ψας, 18,:22.5 · 2Bl) και τα κεi.μενα πάλιν έγ 
Mil<losiclι-Mϋ.ller, Acta et Diplomata, fi,122 έξ. Σπ. Λάμπρου, "Εν&' 

αν., 9,166 έξ. 
7 Μιχ. Γούδα, 'Ένι't' 6.ν., 1,39. 
s .,' ΑλλU. ταυτα μεν εδίδαξεν 1ιμα; 1Ί ε{Ιρεθεί:σσ. τι7J'V παλαιοτέQων γραφ{ι, 1iτις 

'\'iJν διαγινώσκεται μ1l fχουσα πά\•τη τΟ &σφαλές καi Ίlχριβωμέ\'0\'», Σ π. Λάμπρο υ, 

"'Εν-θ·' &ν., 9,169,29. 
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δώδεκα 1 • ~Επειδ1) δf: κατΟ: τ1)ν καταμέτρησιν Εφρόντιζον οί Cίνδρες τοϋ 
πλοίου, &ποσπώντες Εκ τfις ταβλώσεως, να καταβιβάζωσι τα ζυγά, Ελαττούvτες 
οϋτω η1v χωρητικότητα τοϋ πλοίου, δια τούτο ΕφιστCiτο ή προσοχi) τώv ύπαλ
λΊlλων Επl τlϊς καταδολιεί>σεως ταύτης 2

• 

Τέλος κατα τΊιv κατu.μέτρησιν δΕν Ελαμβάνετο ύπ~ Οψιν 11 Uντλία, τΟ 
μέρος -δΥjλα δ1l tOίJ πλοίου, εlς δ συνεκεντροϋνtΟ τ(( είσρέοντα ϋδαtα, οιJτε καi 
11 πρύμνη, διότι Εκεί Εκοιμώντο τα πληρώματα καl ΕτίΗεντο τα σχοινία καt 
αt Ciγχυραι τού πλοίου, Επομένως Εν αUrοίς; δfν iiτo δυvατΟν να τεftli φορ
τίον 3 • Κατ~ Ciλλο Εν τούτοις κείμενον, μόνον Ί'Ί άντλία δΕν Επρεπε να μετρΥjται :~ 
<ο'Ί δΕ πρύμνα πάλιν Οφείλει μετρ&:σ-&αι καl 1'Ί πρφρα ηγουν κα&~ δ διαγινώ
σκεται Εχουσα ;..ιΥjκος πλάτος καl βά-θος &πΟ τΥjς χωρήσεως τών μαγαρικών>> ". 

• Ανωτέρω ώμί.λησα περl ναυτιχΥίς φορολογίας. cy πΟ τών κρατικών 
δΥjλα δΥ1 ύπαλλrlλων Επεβάλλοντο είς τα πλοία διάφοροι φορολογίαι, ilγγαρείαι, 
Επl τΥjς κυκλοφορίας { διαβατικό1ι ), τi;ς πωλήσεως {δεκάτη), τfις χωρητικότη~ 
τος (μετρητικόJ'), εl.ς Ci.ς προσ{}ετέα τΟ: φιλοδωρήματα πρΟς το-Uς κομμερκια
ρίους καl λοιπο-Uς ναυτιχο-Uς 1)παλλ1lλους. Τών .&γγαρειών ήσαν &πηλλαγμένα 
τα πλοία τιΟν μονG)ν, τα μεταφέροντα τα δια τους μοναχους τρόφιμα καl λοιπ& 
&ναγκαία, όJφ.ειλον Ομως o'L μοναχοl να παρουσιάζωσιν 8γγραφα, πιστο
ποιοίiντα δτι τΟ πλοίόν των δΕν ητο καταγεγραμμένον είς τΟ δημόσιον σχετι

κΟν κατάστιχον 5
• 

Παράρτημα εκάστου πλοίου iiτo κατα τους Βυζαντι νους χρόνους Ο κάρα
βος n, τΟν όποίον οί λεξικογράφοι φέρουσιν ώς συνώνυμον πρΟς τΟ &κάτιν 7

, 

Οπερ πάλιν τα γλωσσάρια χαΌακτηρίζουσιν ώς modicam navem minorem 
quaιn scafa 8 , ό RE Ν αυτικΟς νόμος αντιδιαστέλλει πρΟς τα έφόλκια 9

, εν φ 
Ο.λλα κείμενα ταυτίζΟυσι πρι\ς αUτά ι ο. 

-.Ησαν δΕ τα Εφόλκια &κάτια, ών Εν σμικρότατον ε1δος Εκαλείτο σίλφαι ιι, 

1 Σπ. Λάμπρου, "Εν&' &ν., 9,166,26' 167,19· 168,20' 169,20. 
2 Σπ. Λάμπρου, "Εν-&' &ν., Ή,168. 

3 Σπ. Λάμπρου, 'Έν&' &'\'. 
4 Σπ. Λάμπρου, 'Έν&' &ν., 9,170. 
5 G. Rouillard, Les taxes ιnaritimes et coιnrnerciales d'apres les 

actes de Patnιos et de Laνra (Mel. Diehl, 1,277 έξ.). 
6 Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 87~,2929. Νόμος ναυτικός, 11 καί 46. 
' ΛεξικΌν Ζ ω ν α ρ a, έν λ. liκατος. Corpus glossariorum Latinorum, ΠΙ, 

434,2;\, 
8 Corpus glossariorum Latinorum, ΠΙ, 423,44. 
9 Νόμος ναυτικός, 46. 
10 Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός f1μών Νιχολάου, 169,16 (Anrich) .. _ 
11 Σουtδας, έν λ. κάν&αρος. Σχολιαση)ς 'Αρι"στοφάνους, Είρ., 142. 

Πβ. και J. Κ a li t s u η a k i s, .Mittel~und neugriechische ErkHίrungen bei Eu

stathios, 59. 
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:ε'ίτε δια σχοινίων προσδεδεμένα καl Οπισ&εν τοϋ πλοίου πλέο\•tα η καl 
Επ~ αUτοϋ τοίi πλοίου, Οσάκις τοϋτο ΎΊτf) μεγαλυτέρων διαστάσεων, κατα τΟν 
πλοίiν τοπο-&ετούμενα 1

• 

Τέλος δ Λεόντιος Μαχαιρ&:ς αναφέρει &πΟ του πλοίου εlς ηlν {}άλασσαν 
ριπτόμεvον παρασκάρμιον 11 παράσκαρμον 2

, δστις εlς Γενουήvσια Εγγραφα 
τού ΙΓ' αtώνος zαλείται <<barca de parascalmo)> 8

' ήτο λοιπΌν ό παράσχ.αρ
μος λέμβος μεγαλυτέρα πως, ε;ι:ουσα παρα τΟν καvοyικΟν τli; κώπης σχαρμΟν 
·καl δεύτερον δια βση&ητικ1lν κώπην. 

ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΤΟ πλ1lρωμα Εν Ο ς Βυζαντι νοϋ πλοίου μεσαίας .η καl μεγάλης χωρητικό· 
τητος &πετελείτο &πΟ το-Uς ναύτας 4, οϊτινες ούχl σπανίως έχειρίζοντο καl. τf)ν 
κώπην. co ναύτης, Όσης μετα πολ13ΊV Ciσχησιν &πεδεικνύετο ικανός, 1Ίδύνατο 
να προαχθ·] εlς πλcρρίτην 5 , πρι:ρρέα δ1iλα δ1l 1 &ναλαμβάνοντα η1ν Επίβλεψιν 
·καl διευ-&έτησιν τών κατα t1)v πρψραν τοϋ πλοίου καl διαρκώς &π" αUτfις 
πρΟς τΟ πέλαγος αποβλέποντα 6

• 

~Εκ τοϋ λοιποϋ πληρώματος &vαφέρεται ο aρμενιστής, ο επι τών &ρμέ
νων, liτοι ίστ[ων δi\λα δ>\, δ βιγλεοφ6ρος, δ παρατηρών δi\λα δ>'ι (βιγλ[ζων) 
&πΟ τών καρχησίωv (πινών) αν φαίνεται ληστρικΟν πλοίον η αν Uπάρχη κίν
·δυvος συγκρούσεως Ί1 καΙ. εξακριβώνω ν το-Uς &νέμους τ, επειτα δΕ ό κελευση]ς, 

1 <Ηλιοδώρου, Α\:β·ιοπικά, 5,27,2ΜΙ. 'Αγα{}ί.ου, "Ιστορ., 185,21. 

2 Λ ε ο ν τ ίο u Μ α χ α ι ρ α, ΧρονικΌν τfjς Κύπρου, 1,588,20. "Επι{Ι'ι καl τΟ 
"Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange, έν λ. σκαρμός. 

3 Η. Κ a h a η e, Zur neugriechisc1ιen Seemannssprache anHisslicJι Vidos 
parole marinaresche (Byzantinisch · 1:\eugriechische Jahrbϊιcher, 15,99). 

4 Τοlις ναύτας αt 'Ασίζαι της Κύπρου (Κ. Σά{}α, Μεσ. Βιβλ., 6,-46,(;) κα
λοϊiσι {}αλασσlμaυς, τοlις δΕ {}αλασσινοlι;; κα-θ·' Ολου ffαλασσομάχους. Τό σύνολον τοϋ 
πληρώματος κατό. τοlις τελευταίους αtc:'δνας έλέγετο, ώς καl σήμερον, τσοVρμο, Εχ 
τοϋ 'Ιταλικοϋ ciurma. Λ ε ο ν τ ίο υ Μ α χ α ι ρ α, "Eνtl·' &.ν., 1,360,9' 506,11. 

5 Γρηγόριο ς Θεολόγος, PG, 36,532. Hesselin g· Pernot, Poe
-mes Prodromiques, IV, 129r. ·ο • Α λ κ ί φ ρ ω ν, 'Επιστολαί, Β', 4,21, δ.νuφέρει 
-καi τό πρφρατεύειν. 

6 Γρηγόριο ς Θεολόγο ς, PG, 36,532. Χρυσό στο μ ο ς, PG, 60,133. 
Κω ν σταντ ίν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γεν ν ή το υ, "Εκ&εσις τfjς βασιλείου τάξεως, 669, 
17. Νόμος ναυτικός, 9. Μ ι χ α η λ ρ ή τ ο ρ ο ς, Λόγος είς Μανοuiιλ Κομνη,•Ον (R e
·g e 1, Fontes ·rerum byzantihal'um, 72,28). ·τον πλφρίτην Κ ω ν σ τ. ό Π ο ρ φ υ
ρογέννητος, έν τίj 'Εκfl·έσει του, 669,17 καλεί πρφρέα. Οί &.ρχαίοι τό'' έκάλοuν 
πρφράτην,. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ονομαστ., 1,95. 

7 Νόμος ναυτικός, 9,36. Δημητρίου Μόσχου, Νέαιρα (Μουστοξύδη, 
'"Ελληνομνήμων, 422). Λέοντος, Τακτικά, PG, 107,1000. 
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Οστις, άντικα{}ιστών τΟν τών &ρχαίων τριηραύλην, Εδιδε δι~ Φδfις η Επιφω

νημάτων τΟν ρυ{}μΟν της κωπηλασίας 1
• 

Μετα τf)v Εφεύρεσιν τfίς ναυτικfiς πυξίδα; 2
, εLς τα Βυζαντινα καράβια 

ύπflρχε καl ό Επa αύτiiς ίδιαίτερος ναύτης, ποδότας καλούμενος, δ τών 

σημερινών πιλόrος, δ καl Επl τΥjς μαγν-ητικfiς βελόνης 8
• ~Επ" 'ίσης εlς μετα~ 

γενέστερα κείμενα αναφέρεται δ Επl του κρικούμένου πηδαλίου ναύτης, πενέζης 

(Ίταλ. penese) καλούμενος •. Τέλος δ κυβερνι]της η κvβερνος' η καραβίας' 
η, καl κατι:Χ τοUς τελευταίους αίιΟvας, καπετάνος 7 (κατ~ Επάνω}, Όστις, διευ-θύ

νων τους αύχένας του πλοίου (Ο Επl τών οlάκων), Επρεπ~ να fχΏ ύπΕρ πάντας 

ναυτικ1lν πείραν, πλ1lρη γνώσιν τών άνέμων, ώς καl τfiς -&έσεως τών βοηftούν

των τΟν πλοϋν &σrέρων 8 , να γνωρίζη, ώς ελεγον οί ναυτικοί, τ ας παρασημασΕας 

τών άστρων, εΊς τα νεύματα τοϋ όποίου ό.Sφειλον να ύπακούουν οί ναϋtαι 9 • 

ΠρΟς τΟν κυβερνήτην ταυτιστέος καl δ πρωτοκάραβος, Εργον του Οποίου, 

κατα τΟν Πορφuροyέννητον, Υιτο : «την ναυν πηδαλιουχείν καl κυβερνάν>> ι ο.. 

1 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,1039. Λόγγου, Τών κατΔ Δάφνιν 

καί Χλόην λόγοι Δ', 3,212. Λουκι.ανοϋ, Περl τοίί οίκου, 16. Του αύτοϋ, 

Δραπέται, 29. Είς τα πολεμικα πλοία αναφέρεται ελάτης, δευτερελάτης, :πρωτελάτψ; 

καί ύπf:ρ α-UτΟν δ πρωτοκάραβος. Κ ω ν σ τ α ν 1; ί ν ο υ Il ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν Ύι τ ο υ, 
ΠρΟς 't'Ον ϊδιον υtΟν Ρωμανόν, 235,17· 237,8,20' 238,15,18. 

2 Ί-Ι ναυτικfι πυξlς Ελέγπο κατα τοU; μεταγενεστέρους αlciJ'Vας μπο{σουλας 

(Ίταλ. bussola), ό δε Κ α ν α β ο ύ τ ζ η ς (ΠρΟ; τΟν αV&έντην τfjς Λίνου καl Σαμο
-&ρ4κης, 9,2· Lehnerdt) τ+ιν καλεί βελόνt01'. 

3 Ποuλλολόγος, στ!χ. 521:i (V\Tagner, C::ιrmina Gneca, 195). Γαδάρου, λύ

κου καi &λουποϋς δι1lγησις ώραία, στίχ. 144 (\V a g η e r, Carmina Grceca, 128). 
Εlς μεσαιωνικα Ίταλικό. κείμενα φέρεται c~Jς ρerlot(tjo, ρillolus καl piloto, λέξις πα
ραγομένη Εκ τοϋ Έλ.ληνιχοϋ &ποδότης (Ι. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, Σύμμεικτα λεξικογρα

φικά, Ά11ηνaς, 27,123-12.)) καί μη σΜδεομένη, ώ; δέχονται, πρός τό πηδόν. Η. 
Kahane, 'Έν-&' rlν., $19,107. 

'* Πουλλολόyος, στίχ. fi27 (\V a g n e r-, Cannina Grceca, 195). 
,; Λ ε ο ν τ ίο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίος τού δ. γ ίου Ίωάννου τού Έλειlμονος, 19, 

11 (Gelzer). Corpus glossariortιtn Latinoruιn, ΠΙ, 297,30. 
Λ ο υ κ ι αν ο υ, Δiς κατηγορούμενος, 3. Μόσχο υ, Λειμωνά.ριον, PG, 87Η,2929. 

7 Λεοντίου Μαχαιρil, Χρο,'ιχΟν τfjς Κύπρου, 1,302,~3· 3GO,U' 474,28. 
s Χρυσόστομος, PG, 51,38,43' 53,223· 56,111,Hi5' G0,133. Γρηγόριος 

Νύσσης, PG, 45,165. Γρηγόριος Θεολόγοc, PG. 36,532. Λουκιανού, 
Δίς κατηγορούμενος, 2. 'Α χ ι λ λέω ς Τ α τ ί. ο υ, Τό. κατ& Λευκί.ππην καΙ Κλειτο

φ&ντα, 3,3. Νόμος ναυτικός, 9. 'Επαναγωγή, 24,8. Λεο'\•τίου Νεαπόλεως, 

Βίος του άγίου 'Ιωάννου του Έλε1lμονος, 19,13 (Geizer). Σ ω φ ρ ο ν ίο υ 'Ι ε ρ ο

σ ο λ ύ μ ω'\', Έγκc;Jμιον εlς τοUς άγίους Κυρον καί Ίωά.ννην, PG, 87Β,3612. Λ έ ο ν
το ς, Τακτικά, PG, 107,989,1000. Μ α ν ο υ η λ Π α λ α ι ο λόγο υ, Λόγος πανηγυ

ρικΌς (Β ο i s s ο η a d e, Anecclota no\ra, 225). 
9 Κλήμεντος, Τίς δ σφζόμενος πλούσιος, 26,2 (1ϊΙ7· St3h1in). 
10 Κωνσταντί,•ου Πορφυρογεννήτου, ΠρΟς τΟν ϊδιον υίΟν Ρωμα

νόν, 240,14. 

·' 
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ΕΊς διάφορα κείμενα δ κυβερνήτης καλείται καl ναύκληρος 11 ναύ~ 
κλερος 1

, είς rί.λλα πάλιν σαφώς διαστέλλεται ούτος Εκείνου 2
• 'Όντως κυρίως 

ναύκληρος ή το ό τού πλοίου κύριος, ό καραβοκύρι( ο) ς 5
, δ στις δΕν fιτο &νάγκη: 

πάντοτε να είν.αι 'LκανΟς να κυβερνQ. κατα τΟν πλουν τΟ πλοίον. C/Οταν και 

τοϋτο συνέβαινε, τότε νό:ύκληρος καl κυβερνήτης fιτο δ αUτός. 
~Εννοείται δτι δ ναύκληρος fιτο 11πεύΗυνος δια τΠς άταξίας τclς έντΟς τοϋ· 

πλοίου γενομένας ύπΟ τοϋ πληρώματος 4
• 

~Ενταυ&α σκόπιμον κρίνω να σημειώσω τΟ: έξης, σχετικΠ μΕ τΟ πλήρωμα 

?οϋ πλοίου, τσουρμον (Ίταλ. ciurma) 5
, καl τοUς Εμπόρους τοiις φορτώνοντας. 

τΟ Εμπόρευμά των εlς εν πλοίον, κατΟ: τΟ:ς ~ Ασίζας τΥjς Κύπρου. Λοιπόν, U.ν δ 

κυβερν1lτης συνεφώνει να προσλάβη ώς πλήρωμα ώριιiμένους rί.νδρας είς οϋς 
καl προεπλήρωνε μέρος τfις συμφων.η&είσης άμοιβfις, Clν ούτοι, πρΟ του &πό

πλου, μετενόουν καί, μεγαλυτfραν άντιμισ{}ίαν άπαιτοϋντες, ήνάγκαζον τΟν 

κι•βερνήτην να προσλάβη dλλα πρόσωπα, τόtε σί μετανο1lσανπς ΟΟφειλον να 

διπλασιάσωσιν δχι μόνον τΟ ποσΌν τΟ όποίο ν Ελαβον, &λλΠ καl την χρηματικ1lν 

ζημίαν τοϋ κυβερνήτου, μη Εχοντες τΟ δικαίωμα να ζητιlσωσιν &μοιβ1Ίν δι~ έν 

τψ μεταξiJ προσενι::χ&είσας ύπηρεσίας, π.χ. Επίβλεψιν καl μεταφορclν τοϋ φορ~· 

τ ίου. ~Α ντιιΊ·έτως, llv δ κυβερνήτης μετενόει καl δΕν προσελάμβανε τοUς μεfl? 

ών fιλ{}εν εLς συμφωνίαν ναύτας, τότε ούτοι Ε.κράτουν τΟ προκαταβλη{}ιΞν 

ποσόν. Έπ~ 'ίσης οί ναϋται δεν f)σαν υποχρεωμένοι ν(! μετάσχουν ταξιδίου dλ

λου &πΟ τΟ συμφωνηitέν, ε'ίτε fιτο τοίiτο βραχύτερον έκείνοι;, ε'ίτε μακρότερονe. 

ΠρΟς τούτοις, U.v Εμπορός τις Εναύλωνε πλοίον Rι~ ώρισμένον λιμένα, ό· 

δΕ κυβερνήτης του πλοίου τΟ ώδήγει είς δ.λλον, τότε, αν Εναυάγει τΟ πλοίον Yr. 

ύφίστατο ζημίαν τΟ φορτίqν του Εμπόρου, &φειλεν δ κυβερν1lτης να τΟν &πο-

1 Πουλλολόγος, στίχ. Ε-26 {\Va,gηer, Carmina Grceca, 190). Η esseling· 
Ρ e r n ο t, Poeωes Prodromiques, Ιν 1 129. Νόμος ναυτικός, 10,26,39. • Ασίζαι
τfjς Κύπρου (Κ. }.; ά {}α, Μεσ. Βιβλ., 6148,4). Γαδάροu, λύκου καL ιiλουπους διήΎψ 
σις ώρα ία, στίχ. 144 (\V a g η e r, Carmina Grceca, 128). Βλ. καl τΟ Έλληνικόν 
γλωσσάριον του Dn Cange, εν λ. κυβερνήτης. 

2 Κατ&. 1;(ι Βασιλικά, 53,1β : «ό ναύκληρός Εστι πρΟς δν ι:J.νήκει δ πύρος τοϋ 

πλοίου καΙ τcΊ. συμβαίνοντα εtτε δεσπότης έστlν εϊτε παρα δεσπότοu εν όμάδι πλοϊ:ον 

ΕμισΟώσατο η Ε:τικαίρως η διηνεκο)ς». 
3 Λουκιανού, Πλοϊ:ον 11 εiJχαί, 14. Κατi:ι. τΟν Πλούταρχον, Πολιτ. 

παραγγ., ~Οϊ: «ναύτας μεν Εκλέγεται κυβερνήτης καΙ. κυβερνήτη'' να·ύκληρος», κατα 

δε τΟ Λεξικι'.η: τού Φ ω τ ίο υ : .:ναύκληρος ό της νεf~Jς κύριος καL ό επιπλέων αVτfι 

επι τφ τα ''αί>λα λαβsi:ν». Ό ναύκληρος διαστέλλεται τοϋ ιωβερνfιτου καi 6ν τi] Έπα

ναγωγfι, 24,8· καί δ καραβοκύρις πάλιν του ''αυκλt'JQου, Άσίζαι τf]ς Κύπρου (Κ. 

Σά-&α, .Μεσ. Βιβλ., 6,48,19)· Λεοντίου Μαχcι..ιρα, ΧρονικΌ'\-• τfις Κύπρουι 

1,506,3 (Dav.;kins). 
4 Βασιλικά, 53,1,26. 
5 Οϋτω κατα τΟν Λεόντιον Μα'χαιρανt 1,360,9. 
6 Άσίζω της Κύ;τρου (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,48,2-6 έξ..· 297,1 έξ..). 
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ζηι.ιιώση. "Αν τοi!ναντ(ον δ κυβερνήτης, εiς τον λιμένα τοϋτον &ποβιβάζων 

πραy ματείαν Εκέρδιζε, Επρεπε να δ ώση είς τΟν Ε μπορ ον &νάλογον κέρδος ι. 

<Όσον &φορ{i είς τσUς Επιβάτας, λέγοi.ιεν δτι, μη ύπαρχόντων τότε έπl 

τοϋ πλοίου 'ιδιαιτέρων διαμερισμάτων δια τους ανδρας καl τcΧς _γυναίκας, τα 

φϋλα τών :π:λεόvτων Εχωρίζοντο δια παραπετασμάτων 2
, καl Οτι ύπηρχον πολ

λοί, οϊτινες, δια τΟ Clδηλον τοϋ πλοίi καl τΟν Εκ τοίί ναυαγίου φόβον, προσέ
δενον είς τοUς βραχίονάς των ποσόν τι χρημάτων, ϊνα, δι~ αυτών, ό εύρι:Ον 

αϋτ?υς, να;,αγούς, τσUς_ {tάψη .. Παρατηρούμεν προσ-&έτως δη κατ(:Χ τοUς ευ&υς 
μετ α την αλωσι ν χρόνους ό Επίσκοπος Εδιδεν εl.ς τα πλοία κα l τοUς __ Επιβάτας 

πιστοποιητικΟ: ύγείας κ_αl διαβατrlρια 8
• 

Περl τοϋ χαραχ.τfjρος τών ναυτικών προκειμένου, λέγομεν Οτι οίίτοι, 

ούρίου τυχόντες &νέμου, διεσκέδαζον Ενίοτε πίνοντες \ Οτι, είς τfιν ξηραν &πο
βιβαζόμενοι, έσύχναζον είς τα καπηλεία ο, Οτι Ύjσαν CΗtυρόστομοι καl βωμολό

χοι ο, κα&αριΧ Ομως &τrΘ &φροδισίων διατηροUντες τα σκάφη των, ώς ίερά 7
• 

Ο ΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ 

Φαίνεtαι Οτι οί Βυζαντινοί, &ρχαίαν &κολουΗοϋντες συνή&ειαν, κατd τόν 

χειμώνα άνείλκυον τα πλοίά των είς την ξηράv, τΟν Εκ τών τρικυμιών κίνδυ

νον &ποφεύγοντες· τοϋτο, τούλάχιστον δΗ! τΟν Δ' αίώνα, δεικνύει τΟ τοϋ Γρη

γορίου Θεολόγου : «Ciνελκε nlν ναUν πάλιν &ρχομένου χειμώνας καl τΥjς itα

λάσσης άγριουμένης» 8
.- Ώς δΕ τέως οί ναυτικοl ήμών &-πέφευγΟν τΟν κατd 

τΟν χειμώνα πλοϋν 9
, τ.Ο πρώτον Cιναλαμβάνοντες αUτΟν μετό τΟν άγιασμΟν 

1 Άσίζαι τfις Κύπρου/Έν{}' άν., 6,47,27 έξ. Περl τούτωγ, ό);: καί περl τών &φο
ρόJ·ντων είς νομικCι ζητήματα, σχετιζόμενα με τούς δρους τών ναυλώσεων, τΟν πλοίiν, 

τ,&.ς σχέσεις ναυκλήρου πρΟς ναύτας η έπιβάτας η εμπόρους, τCι γαυλοδάνεια, τάς 
αβαρίας, τdς κατd τΟν πλουν κλοπdς κτλ., βλ. τα κεφάλαια του Νί:ι.υτικοϋ νόμου 

(έκδ. Ι. καi Π. Ζέπου, Jus Grrecoromanum, 2,95 έξ.). 
2 Συνέσιος Κυρήνης, PG, 66,1329. 
3 "Επι-&ι L. Β τ e h i e r, Les institutions de I'en1pire byzantin, 528. 
4 Ι. Τζέτζοu, <Υπό-&εσις της Β Όμήροu Όδυσσείας, 87 (Matranga, 

Anecdota Grreca, 1,241). 
0 'Ισίδωρο ς Πηλουσιώτης, PG, 78,457. 
6 'Ισίδωρος Πηλουσι(ότης, PG, ί8,357. Δημητρίου Κuδό)νη, 

Έπιστολαl (Β ο i s s ο n a d e, Anecdota nova, 292). 
1 'Α χ ι λ λ έ ΟΙ ς τ α τ ίο υ, τα κατd Λευκίππην καi Κλειτοφώντα, 5, 16. 
ιι Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,376. 
9 Πβ. τΎjν σημερινΎjν ναuτικi)ν παυοιμίαν «τού Σταυρού σταύρωνε καl δένε:. 

(Ζάκuν-6ος) 11 «του Σταυρού σταύρωνε κι' έμπα μέσα:., fιτοι άπΟ τijς 14ης Σεπτεμ
βρίου δεν πρέπει ν& ταξιδεύη τις. Θ α ν ά σ η Κ ι ζ λ ά ρ η, Σταύρωνε καl &ομένιζε 

(Λαογραφ., 12,291 έξ.). • 
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των ύδάτων (βην Ίαvουαρίου), οϋτω κατιl τόπους -&0: συνήΊΊ-ιζον καl οί Βυ

ζαντινοl συνc.ίδελφοί των. Τοlιλάχιστοv κατc't τΟν Ίωάννηv Λυδόν, κατα τΟν 

'i'' αίώνα, ol σύγχρονοί του συνή&ι.ζον ν~ &ρχίζωσι τοl!; πλόας των &ρχομένου· 

Μαρτίου, την Εναρξιν ταύτην καλοϋντε; πλοισ.φέσια ', συμφωνοϋντα εχοντα 

καl τΟν Χορίκιον, πι.fl-ανώς Βασιλάχην, Οστις παριστάνει τΟν Εμπορον λέγονταt 

άμα τfi Επιφανείq. τοϋ Εαρος : «Ί'ί τοίνυν Ετι μέλλω καl πρΟς τΟν πλούν &.να

δύομαι ; Επιβήσομαι τfiς όλχάδος, -&αρρrlσω τον πλοϋν» 2
, πρΟς δε καl τΟν 

Χρυσόστομον, δστις, περl τοϋ Μαρτίου τΟν λόγον ποιούμενος, παρατηρεί: 

<<ναυτικΟς f)δη χαροπliς {}αλάσσης καταftρασύνεται καl φιλοκερδέσι τέχναις 

γλαυκοίi καταωλμ~ κύματος>> (PG, 59,739). 
Προτού τΟ πλοίον άναχ-&ft Εκ τοϋ λιμένος, αν Υιτο κενόν, €πρεπε ,.α πα

ραλάβn τΟ προσ}iχ.ον fρμα, σαβούρραν s. ΤΟ &:νεu Ερμαrος πλοίον έκαλείτο 

σάβουρρον Υμοι άσάβουρρον η σαβουρρiiτον 4
• Άπετελείτο δΕ τΟ Ερμα &πΟ 

άμμον 5 η λί·Ηους 6
• 

Άφ~ οίί τΟ πλοίον είς fνα λιμένα παρελάμβανε τΟ φορτίον του, τΟ όποίον 

Εχαρακτηρίζεω κα! οϋτως, &λλό. καl C:Ος γόμος, γομάριν 11 έν{}ι]κη 1
, ιΞξήρχετο 

τοϋ λιμένο;, δι&. να &ρχίση τQν πλουν, τΟ ταξίδιον 8
, ώς Ελεγον. 

ΚατU τΟν πλοϋv, Εφ' δσο'ν δΕν Επνεεν &:νεμος, o'L ναUται fχωπηλάτουν, 

f}λαυνον 9
, ϊνα δΕ δ.νακουφίζωνται εκ του κόπου της εlρεσίας, η fiδov 10

, ~ν 

τοίς ζiσμασί των τΟν προστ-άτην των ίερομάρτυρα Φωκάν ΕΠικαλούμενοι, 11, 

1 Ίωάγνοu Λυδοίi, Περt μην(δν, 70,4 (Βόνν.). 
2 Χ ο ρ ι Υ. ίο υ, Ποίους U.ν εtτωι λόγους εμποcω;: &αλάτtιος επιφανέντος έαρος; 

(Μ a i, Sι)icilegiuιn H.ωnanuιn, 5)1G.) 
8 Χρυσό στο μ ο ς, PG, 55,4ϊ. Η c s s eli η g -Ι> e r not, Poemes Pro

dromiques, ΙΗ, 21Gr. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 711,268. 
4 Ίlσύχιος, έν λ. &νερμάτισtος. Ι. Bekker, Anecdota Grceca, 4:01,30. 

Νόμος ναυτικός, 21. Π β. καl Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, Νεοελληνικά, σσ.βούρρα- σάβουρ

ρος, Ά-&ηνaς, 22,223-227. 
5 E"ί,;utα-D-·Lou, Παρεκj)., 
6 ΕιΊστα{Ηου, 'Έvι'}' &ν. 

δραν, στίχ. 615. 

f-'Ο•>Λ 
.Lo.JU±. 

Ι. Τ ζ έ τ ζ ο u, Σχόλια εlς Λ.υχόφρονος 'Αλεξcί.ν-

7 Νόμος ναυτικός, 11,42,43. Βίος τοϋ όσiου πατρος ημων Ίωά\•νοu τοϋ Έλεή· 
μονος (Anal. Boll., 45,31,11). Κωγστα'\•τίγου Πορφuρογεν'\-'ήτοu, ΠρΟς 
τΟν ϊδιον υίΟν Ρωμανόν, 269,23. Άσίζαι τfις Κύπρου (Κ. Σ ά-& α, Μεσ. Βιβλ., G, 
46,31· 47 ,10). ΤΟ φορτώνει ν έλεγαν τότε έμβάλλεtj' χαl τΟ Εχφορτώνε ι ν έκβάλλεt1'. ΤΟ 
έμφορτον πλο1ον 8λέγετο lγγομον. 

ιι Λέοντος, Τακτικά, PG, 107,1000. 
9 ΤΟ έλαύνω λέγεται νυν κοινώς λάμνω (κουπί), τΟ τών Ο:ρχαίων κώπην 

έλαύνειν. 
10 Χρυσόστομος,ΡG, 51,2!2· 55,15!3, Άμασείας Άστέριος, PG, 

40,309. 'Έπιft-ι καt Φ. Κ ο u κ ο u λ έ, Βυζαντινών βίος χαl πολιτισμός, Α' Π, 35. 
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παύοντες η\ιν κω:τηλασίαν, άπΟ κοινού άνεφώνουν 1 η, &νέλκΟντες rα ιστία, 

ijδον, ε,,Qς &.ρχίζοντος τ1Ίν cQδ1lν καl συνεχιζόντων τ&ν λοιπών Εν χορψ 2
• 

ΤιΊv δλην ε\Jι~ύνην, Εννοείται, καπL τΟν πλοίiν εlχεν δ κυβερνήτης, δστις, 

.ώς δδηγοVς της (Ίκριβοiiς πορείας η τών σημείων rοϋ όρίζονrος, έφ' Οσον 

δΕν εlχεν fφευρει'tη &κόμη 1Ί μαγνητικη βελόνη, ε'iχεν η διαφόρους τόπους s 
·11, ώς καl ot &ρχr(ίοι cιΕλληνες ~. διαφόρους &rιφανείς &στέρας ~. έν καιρψ 

μΕν 1Ίμέρας τΟν 11λιοv e, κaτα δΕ την ·νύκτα ηΊv μεγάλην Ciρκτον 7 η τΟν πολι
κΟv &στέρα, τΟ κατα .τοUς μεταγενεστέρους αlώνας δ.στρον η] ς τρεμσυντάνας 

-η τραμοιιτάνa:: ιωλούμενον 8
, η τCΧς πλειάδας 9 , τας Οποίας κοινώς Εχάλουν 

έζάστερον 10 11 πούλιαν ιι. 'ΙΊlν παρατήρησιν ταύτην τών αστρων οί ναυτι

-κοl Εκάλουν, ώς ε'ίρητω, <<παρασημασίαν τών Cίστρων>> 12
• 

Ού μΩνοv δΕ τΟν ;τροσανατολισμΟν έξηκρίβουν οί ναυτικοl τότε δια 

τών άστέρων, CιλΙΛ καl Εχ τiiς Εμφαvείας αlιτών προέβλεπον τ<iς διαφό

.ρους χαιρι:χό:ς καταστάσεις, την Εν τfί -&αλάσση δf)λα δη μέλλουσαν να έπι-

ι Ε\Jσταϋ·ίου, Παρεκβ., 1540,45. 
2 Βλ. Φ. Κουκουλέ, "Εν&' ιiν. 
3 Λ ε ο ν τ i ο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίο; τοϋ άγίου Ίωάννου τού Έλεήμονο;, 19, 

11,13 (Gelzer). 
4 Άρριανοϋ, Άλεξtiνδρου ιiνάβασις, 3,4· 6,26,4. 
5 Χρυσόστομος, PG, 52,492" 53,Gu· 59,707" 64,836. Γρηγόριος Θεο

λόγος, PG, 37,10!2. Γρηγόριος Νύσσης, PG, 4G,308,412. Παλλάδιος 
'"Ε λ ε ν ο υ πόλε ω ς, PG, 34,1052. Βίος Νίκωνο; τοϋ Μετανοε"iτε (Σ π. Λάμπρο υ, 
Ν. '~λλη\'ομν., 3,131), Μακάριος Αtγύπτιος, I:>G, 3:1:,188. Βασίλειος 

Σελευκείας, PG, 85,112. Βίος όσίας ΕUσεβίας (Anal. BoJI., 61,106,7). Θεο

δούλου μοναχοϋ, Λόγο; περί βασιλείας, PG, 145,525. Μιχαl)λ Ψελλοϋ, 
Τφ δουκl Άντιοχείας (Κ u r t z Μ D r e χ 1, Michaelis Pselli scripta ιυinora, 2, 
'72,1), Μιχαi]λ Γλυκά, Βίβλο; χρονική, 50,4. 'Αχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 169, 
132,16. 

6 Μ. Βασίλειο ς, PG, 31,421. 
7 Μ. Βασίλειος, PG, 'Ένft·' ciν. Χορικίου, Ποίους U.ν εϊποι λόγους 

.εμrωυος {fαλάττιος 8πιφανέντος εαρος; (Μ a i, Spicilegiuιn Romanum, 5,416). 
8 Ποuλλολόγος, στίχ. 528 (V\T a g n e r, Carmina Gr5eca, 195). Ι. Κ α ν α

,β ο ύ τ ζ η, ΠρΟς τΟν α\J&έντην τf]ς Αϊνου καl Σαμο&ράκης, 8,26. ΤΟ τραμουντάγα 
. εκ τού traιnontana steJla. 

9 Ει"Jστά-&ιος Ά''τιοχείας, PG, 18,720. 
10 Ε υ σ τ α{} C ο υ, Παρεκβ., 8i0,27. Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια εtς τCι "Εργα καt 

τδ.ς 'Ημέρας, στίχ. 383. ΛεξικΌν Ζ ω ν α ρ a, Εν 'λλ. 1tλειιlς καl έξάστερον. Π β. καί 

]. Κ a 1 i t s u η a k i s, Mitte1 und neugriechische Erk1<'irungen bei Eustathios, 
45,46. Νυν αί πλειάδες λέγονται Εν Πόντφ έξίαστρον καl έξάστερη Εν ΘρQ.κυ. Κ. 

Χ α τ ζ οπού λ ο υ, Σύμμεικτα λαογραφιχδ. {Θρq.κικά, 2,448). Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, 
Θεσσαλονίκης Ε\Jστα1Ηοu, Τ&. λαογραφικci, Β', 33. 

11 Ι. Καναβούτζη, "Eνft.' d:ν., 37,13-14. ]. Kalitsιιnakis, "Εν{}" 
,αν., 46,47. 
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r.ρατήση εUπλοιαν η ζάλην ι. Οί ''αυτιΥοl λnιπόν, ο'ίτινες, εlισεβεί(t; χάριν, 

τα διάφορα αστρα &νόμαζοv μΕ άγίων Ονόματα, έοστα~nμένωv καη1. nlv έπι.· 
κράτησιν αUnflν 2

, παρετήρουν πρWτnν τΟ Cίστρον του τιμίου σπιυροϋ (14 
Σεπτεμβρίου), βfβωοι δτι πρΟ η μr.τα την rlμέραν του dστρου τούτου {}0: Επε

-κράτει ταραz1l -&αλάσσης, ~ιαρχοί>σα μFzρι δι1ο 0Jρ('δν. Μετa τΟ αστρον τούτο 

παρετήρουν τΟ τ)iς άγίας Θέ;.ι;λης (24 Σεππμβοίου), κcn<t~ δ έπεκρcίτει ταραχη 

·θ-αλάσσης έπl 1 ιίαν c~Sραν. Κατα την βην ~Οκτωβρίου παρετήρουv τΟ dστρον 

του α'(LΟ1.' Θωμ(i, όπότε Επεκράτει :χηιωχαιρία" fν συνιοχείq; κατ& ηlν 12ην 

τοίi αlJτοίi μηνΟς παψτηρείτο τΟ Ο:στρ'"' τΟ καλο1~μεων τη1~gου ο{,ρά. χα-&' δ 

Επεχράτει τρικυμία. Tfi 26η ~Οκτωβρίου ηρχFτο ή σειρΟ. του Ciστρου τοϋ άγίου 
Δημητρίαυ, όπότε .παρετηρείτο Εν τfi {tαλάσση μεγάλη tάλη 9

• Κnκοκαιρί.α 

ίσχυρ6: έπ~ 'ίnης παρετηρείτο κατιl τΟ dστρον τοϋ άγίου Μηνd, 11τοι τϋ llυ 

Νοεμβρίου, όμοίως δΕ καl κατό: τΟ Ο:στρQV του άγίου Φιλίππου, τfί 14η του 

αύτοϋ μηνός. 

οι εμπειροι ναυτιχοl παρετήρουν επ~ 'ίσης, δτι άπΟ τfiς βης Δεκεμβρίου 

μέχρι τΥjς 6ης Ίανουαρίου έπεκράτουν έν τfi -&α!.άσση τριχυμίαι, άπΟ δΕ τfiς 

Όης μέχρι τiiζ 20Υjς Μαρτίου ό καιρΟς οϋτε άπολύτως τρικυμιώδης ήτο, c/.λλ~ 

οΊJτε και τελεία έπεκράτει γαλήνη. 

~ΕκτΟς τών άνωτέρω άστέρων, παρετηρείτο &πΟ τ1ϊς 3ης μέχρι τfις lΟης 

1vlαtoυ ό τοϋ c'iyίoυ Βασιλείου, &πΟ δΕ τ)iς llης τοίi α\Jtoίi μηνΟς δύο άστέ
ρες, Ο τε τοίί Θεολόγου, ό καl σωρευτΥ;ς λεγόμενος, καl ό τoii άγίου Έπι

φανίου 4
• 

Συνέχεια τών &νωτέρω είναι Οτι καl οί σημερινοl ναυτιχοl είς τaς καi1~ 

-ώρισμένας έποχι1ς καιρι:χδ.ς καταστάσεις δίδουσιν Ονόματα τών κατΟ: τΟ:ς έπο

χUς αύτΟ:ς έορταζομένων άγίων. Οϋτω π.χ. διακρίνουσι μπουνάτσες τοίi 

Q'ί- Σώστη, τaς Επικρατούσας περl τfιν 7ην Σεπτεμβρίου, καG' 1lv ή μέραν έαρ
τάζεται ό άγιος Σώζων, Επει τα Οστριες τοίi ϋ:ί- Διονύσι, τσUς σφοδροUς άνέ

μους τσUς έπικρατουντας κατr'χ τΎJν 17ην Δεκεμβρίου, μπουνάτσες του 

.(J;ί- Θύμιου, η'-ιν γαλήνην τfιν Επικρατοίίσαν κατΟ: τ6:ς 1'1μέρας τrJ:ς περl 

1 Χρυσοστόμου, Νό{Ια συγγράμματα, PG, 56,558 . 
2 ΚαΙ. ,,υν έν Άττικfi, κατ& παλαιδ.\• παρατήρησιν, πιστεύουσιν, Οτι μετ& τ1]ν 

ήμέραν τοϋ &γίου Δημητρίου, {l·ιl έπακολουθήσωσι βροχαl καΙ. κακοκαιρία. Γ. 

• Α σ π ρ έ α, Οί δώδεκα μfΊ·νες ( Έφη μ. Πρω'tα, 6 'Ιανουαρίου 19Η). 
s Καt σήμερον κατCι τόπους 1l ήμέρα του fορτασμου τοϋ δ.γίου Μηνa f!εωρε"iται 

ώς προάγγελος χειμώνα~ καl τρικυμίας. Σ τ α μ. Σ τ α μ α τ ίο υ, ·Η Πούλια καl δ 
&γιος Μηνάς (Έφημ. 'Α&ηνα"ίκδ. Νέα, 12 Νοεμβρίου Η/43, &ρ. 4255). Έν ""Ανδρφ τΟ 
&.στρικΟ τών Ταξιαρχι'Qy (8 Νοεμβρίου) καl τό dστρικΟ τ' 6."ί- Νικόλα (6 Δεκεμβρίου) 
ift.εωρε'i:το <0ς έποχ1] έπικίνδυνος διri. τοUς πλέοντας. Δ. Π α σ χ ά. λ η, Ναυτικαi πα· 

ροιμίαι της '\•ήσου 'Άνδρου (' Ανδριαr.Ον {]μερολόγιο'\' 1 1929, 49). 
4 Σ π. Λάμπρο υ, Τρία κείμενα {Ν. ·Ελληνομν., 9,172 · 175). 
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η)ν έορη)ν τοϋ α γιου Ε1J{}υμίου (20fιν Ίανουαρίου), τοlς φουρτοϋνες τών 

άγίων Σαράντα, niς σφοδρ&ς δfiλα δη τρικυμίας .τfiς Εαρινf)ς 'ισημερίας τ&ς 
Επικρατούσας περl τiιν έορηlν τών άγίωv Τεσσαράκοντα (9ην Μαρτίου} καl 
του α·ί- Γιαννιού τα γραιγάλια, τU:ς τελευταίας ΕπιφορΟ:ς τών έτησίων (29ην 
Αlιγούστου) 1

• 

Σημειωτέων δτι, περl. Επικρατήσεως καιρού προκειμένου, έγίνετο καl 
παρατήρησις cbρισμ~νων 1iμερών τfις CΕβδομάδος. Οϋτως οι ναυτικοl άπεφαί
νοντο δτι 1i Τεt:άρτη fιτο 11 άνεμοφόρος η άνεμοψ&όρος, κατ~ αϋτην δfιλα δΥι 
Επνεεν Ciνεμος τέως μη φυσών η δ φυσών κατέπαυεν. 'Ή Παρασκευ1i, κατα 
τοUς aύτούς, .Υμο ευδιεινiι 11 τρικυμιώδης, κατ& τi}ν ΚυριακΥJν δΕ δ Ciνεμος 
καl ή ταραχη τiΊς {}αλάσσης εκόπαζον 2

• 

Κατα Κωvσταντίνον τΟν Πορφυρογέννητον, ό βασιλεύς, εκστρατεύων, 
πλι1ν αλλων, παρελάμβανε καl <<βιβλίον περιέχον περl εϋδίας καl χειμώνος και 
ζάλης Uετοϋ τε καl &στραπών καl βροντ(δν καl &νέμων επιφοράς» 3

• ΤοιαUτά 
τι να βιβλία, βροντολόγια, σεισμολόγια, περl διοσημειWν καl τα τοιαύτα, &σφα
λώς {}0: εlχον l!π' δψιν καl ο1 κυβερνfίται τών πλοίων καl αλλα δ~ εϊδικώτερα, 
τα πορίσματα της ναυτικfις πείρας περιέχοντα, ι:Lν δείγμα παρέχει τΟ ύπΟ 
Σπυρίδωνος Λάμπρου Εκδο-&Εν κείμενον, τΟ διαλαμβάνον περl <<καιρών καl 
&.στέρων όποίαν ζάλην Εν τfι {}-αλάσση καl τρικυμίαν εϊ(δ{}ασιν fμποιείν» 4-. 

Κατa τιχ ΤακτικΟ. Λέοντος του Σοφοu (PG, 107 ,987): «τον κυβερv1]τηv 
χρεων καl τΟ:ς τών &στέρων καt τών πνευμάτων κινήσεις προσκοπείν καl προει
δέναι καl δια τiίς τών φαινομένων &στέρων καl Εν Ciστροις σημείων πείρας 
καl τών χα{}" 11λιόν τε κal σελ1lνην σημασιών». Κατα τΟν &γιον ~ΑιΊ-ανάσιον 

(PG, 281,541): «τοίς ναvτίλοις εκ τiίς τών νεφών ϊδιότητός Εστι &μυδριΧ 

γνώσις &νέμω ν». 

Παρετ1lρουν λοιπόν, πρΟς διάγνωσιν του καιρού, οί κυβερνfιται καl οί 
ναυτικοl κα{}' δλου τα νέφη, Εαν ταίιτα, J)ς ftλεγον, Εστρατεύοι,το, 11τοι δ:ηΊ-ού
μενα VπΟ του &νέμου συνεκεντροϊiντο μελανα και9·ισrάμενα, Οπότε προεμηνύετο 
ταραχη &νέμων 5 , Ενσκηψις δΕ χεψώνος δταν εlς τΟ στερέωμα Ενεφανίζοντο 
ταύτα εν σχ1lματι πόκου βάμβι;;κος η μαλλίου 6

• 

1 Πβ. Σ τ. Λ υ κ ο ύ δ η, 01. χατCι. η)ν {:Ι'ρησκευτικΊ)ν πίστιν τ-Ί)ν κατι:J. την &ρ
χαιότητα καΙ. τοVς χρωτιανικοVς χρόνους πάτρωνες τίiη• ναυτ-ικών μας {ΠρακτικCι τfις 
Άκαδημίας Ά{}ηνcΟν, 11 (1936), 425). 

2 Σπ. Λάμπρου, 'Έν{}' &ν., 9,176,11 έξ. 
3 Κ ω ν σ τ α'' τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν {Ι τ ο u, "Εκ{)-εσις της βασιλείου τά_ 

ξεως, 467 ,8. 
4- Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,171 έξ.). 
s Ε U σ τ α fH ο υ, Παρεκβ., 471,35. Τ a f e 1, Eustathii opusc., 240,47. Π β. 

τΟ παρ' 'Α ρ ι σ τ ο φ ά "-'ε ι (Σφfικ., 1124) : e:δft' ό βορέας δ μέγας ε!tσετρατεύσατο». 
Σήμερον σί ναυτικοi "Ανδριοι λέγουσι: «τρέχουνε τα σύννεφα, φρεσκάδα {),ά χωμε». 

6 Μιχαiιλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 58,6. 
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Έάv, συννεφώδους δντος του καιρού, τα νέφη εlχον περικοπάς τινας, 

όSστε _δι' αUτών να φαίνεται ό αHt·tlρ, τότε &νεμένετο δτι -&α γίνη :χα-&" δλην 

τΥ!ν ημέραν εϋδία· Εαν τουναντίον δΕν εlχον διακοπ1lν, τότε 11 ταραχiJ {)-α 

διήρκει δι' ολης τiίς ημέρας'. 

CH Ερυ&ρότΎ]ς τών νεφών, κατ" Ciλλους μΕν προεμήvυεν εUδίαν, κατ" αλ

λους δΕ &νέμους και βροχή ν 2
• 

Πλtlν τών νεφών, διάγνωσις του καιρού έγίνετο καl διΟ: της παρατηρή

σεως τών συμβαινόντων περl τΟν Ύίλιον Υι την σελ1lνην η ταUς αστέρας. Οϋτως, 

δταν περl τi)ν σελήνην παρετηρείτο αλως, Υιτοι νεφελοειδης κύκλος, τότε ανέ

μενον χειμώνα καl ταραχην -θ-αλάσσης 11
, ECtν δΕ πάλιν 11 σελήνη εφaί.νετο 

νεφελοειδ1lς, τοtiτο προεμήνυε ταραχi)ν ανέμων καί, έιΙν ήτο καΗαρά, μη 

-Οντων άστέρων, LσχυριΙν πνοην ανέμου 4 • Έιiν περl τΟν Ύίλιον έσχηματίζετο 
άλως, τοίιτο προεμύνυε σφοδρσUς άνέμους 5

, έδ:ν δ' fικτινοβόλει ό άνατέλλων 

flλιος, -ttα Επηκολο~ilει χειμών, Ε&ν &νατέλλων ήτο πυροειδής, {}& Επvεε νότος~ 
εαν δΕ καtα τήν δύσιν του εξέπεμπεν άκτίνας, 1JO: επηκολού{}·ει άήρ καl ταραχη 
&αλάσσης· τΟ αϋτΟ προεμήνuεν, εαν έδύετο εν μέσφ νεφών 6

• "Επ" 'ίσης, Εάν, 

&ερμfίς οϋσης τ1iς ήμέρας, κατ" &νατολr)ς η δυσμι:Χς έμελαίνετο ό άήρ, προσε

δοχάτο &:νεμος 7 , εαv δΕ κατ& nlν νύκτα ήκτινοβόλουν οί &.στέρες, iσχυρα πνσf)
άνέμου προεμηνύετο, εϋδία δ" αν ήσαν &κίνητοι 8

• Τέλος, &πΟ Μαfου μέχρι 

Νοεμβρίου, αν απαξ Ι}στραπτε κaτα τfιν νύκτα η τf)ν ήμέραν, τοίιτο έδήλωνε
ταραχΥ)ν &αλάσσης καl ίσχυραν πνωlν άνέμων, αν δ' επανειλημμένως, εlιδίαν 9 

•. 

"Ως οί άρχαίοι έκ τiϊς παρατηρήσεως διαφόρων πτηνών συνεπέραινον' 

τδ:ς μελλούσας να έπέλι9-ωσι καιρικι:Χς μεταβολάς ιο, οϋτω καl οί Βυζαντινοl 
ναυτικοl έχ τij; παρατηρήσεως {}αλασσίων πτηνών Υι ζψων. Έdν λοιπόν, χα{}" 

δν χρόνον fπλεε πλοίον, Εβλέπετο βυ&ιζομένη αΗtυια, δημωδώς αίφυια 11 , τούτο 
έ&εωρείτο κάκιστος ο'ίωνός, ώς προάγγελος μεγίστης τρικυμίας καl καταποντί-

1 Σπ. Λάμπρου, 'Ένit' &ν., 9,177,3. 
2 Ι. Τζέτζου, 'Υπόirεσις τi'jς Α Όμήροu ραψq;ιδίας (Matranga, Anec-

dota Grιoeca, 1,51). 
3 Συνέσισς Κυρήνης, PG, 66,1312. 
4- Σπ. Λάμπρου, "Εν-&'&\'., 9,173,15 έξ. 
5 Εύστάitιος Άντιοχείας, PG, 18,720. 
6 Σπ. Λάμπρου, 'Έν-&' &ν: 
7 Ε U σ τ α it L ο υ, Παρεκβ., 615,29. 
ι> Σπ. Λάμπρου, "Εν-&' &ν. 
9 Σπ. Λάμπρου, "Εν&' &ν. 
ιο Πβ. 'Αριστοφάνους, "Ορνιfr., 710-716 καl Πλούταρχον, Περ! 

Σωκράτους δαιμονίου, 12. 
11 'Η αϊ{}uια, mergus merganser L, ώς αi:φυια &ναφέρεται έν τφ Πουλλολόγcρ, 

στίχ. 127. Ν. • Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ΈπιστημονικΟς καitορισμΟς των Εν τψ Πουλλο· 

λόγιρ αναφερομένων πτηνών ('Επετ. Παρνασσοϋ, 1,116). 

ΕΠΕΤΗΡΙΙ; ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ; ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Ι;Π~ΥΔΩΝ "Ετ~; ΚΑ' 3 



34 Φαίδωνος Ι. Κουκουλέ 

-σεως τοϋ σκάφους 1
, τούναντίον δέ, αν άνεδύετο, τοϊirο έ-8-εωρείτο προμήνυμα 

εύδίας 2
• ~Ε π" 'ίσης, &ν Εβλεπον Οτι τευfΗς (καλαμάριον) Επλεεν έπl της έπι

φανείας τfjς 8-αλάσσης, τότε άνέμενον χειμώνα ϊσχυρΟν καl βιαίαν πνσ1)ν &νέ
μου, τΟ αUτΟ δΕ συνεπέραινον, αν παρετήρουν η πολύποδα προάκολλώμενον 
'ισχυρώς έπl πέτρας s η έχίνον πρσσχολλώμενον Επl λι{}αρίου 4 η δελφίνας 
άνασκιρτώντας έπ l τfiς Επιφανείας τfjς {}αλάσσης σ. 

Κατα τΟν Θεολόγον Γρηγόριον, ϊνα γίνη τις κυβερνήτης, Επρεπε να Ex:n 
ταξιδεύση έπl πολύ, πρΟς δΕ ν& γvωρίζη καl τους άνέμους 6 "Ανέμους άνα

φέρουσιν οί Βυζαντινοl τΟν βορρά:ν, νότον, λίβα καl {}ρασκ{αν1 νϋν κοινώς' 
{}ρασκιάν 1

, 1Ίωι βορειοανατολικόν. Πλην τών &νέμων δμως τούτων, ύπΟ τών 
ναυτικQ)ν, τούλάχιστον tό)ν πλεόντων κατd τα παράλια της Παμφυλίας, Πισί~ 
δίας κrxl Λιβάνου, πι-&ανώτατα δf: καl &να ϋ.λλας Βυζαντινός {}αλάσσας, &να
φέρονται όJς καιροl οι παχνίται, οϋrως όνομαζόμενοι, διότι ήσαν όμιχλώ· 
δεις, πολλi]ν προκαλούντες πάχνη ν, Επειτα σι Προδρσμίται η Πεντηκσντάριοι 
και τέλος οι ρijκται. 

'Ί-Ισαν δ~ o't παχνίται οί άπΟ τiϊς 25ης Μαρτίου &ρχόμενσι και τΥιν 18ην 
Μα'ίου λήγοντες, έπτά, επι 'έπτd ημέρας Εκαστος διαρκοϋντες s. Κατ& τQν 
πρώτον παχvίτην, πνέοντος βορρa: η νότου, έγίνετο <<ζάλη {}αλάσσης κα1 ταρα· 

χη πολλή>>, κατα τΟν δεύτερον οί ϋ.νεμοι ήσαν εUδιεινότεροι καl Ελαφρόη·ροι, 
κατα τΟν τρίτον Επεκράτουν ϋ.νεμοι σφοδροl καl ταραχη -&αλάσσης, κατα τΟν 
τέταρτον Ο καιρΟς fιτο εύδιεινΟς καl άνευ ταραχiϊς {}αλάσσης, κατα τΟν .πέμ· 
πτον, τΟν Εκτον καl τΟν Εβδομον, ώς και κατCt τΟν τρίτον, επεκράτουν σφο
δροι άνεμοι καl ταραχαl ίlαλάσσης. 

Μετδ. τούς παχνίτας Υ]ρχοντο ο'! Προδρομίται η Πεντηκοντάριοι, οϋται 
καλούμενοι, διότι πολλάκις συνέβαινε να πνέωσι κατα τΥιν Πεντηκοστήν. 

ι ΛεξικΟν Ζ ω ν α ρ a, Εν λ. αϊflυια. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, •Υπόil"εσις τfις Ε •ομήρου 
Όδυσσείας, στίχ. 54 έξ. (Μ a t r a n g a, Anecdota Grreca, 1,252). 

2 Ι. Τζέτζου, "Εν-&' άν. 

s Μ ι χ α η λ Γ λ υ κ a, Β~βλος χρονtκή, 66,19,21 (Βόνν. }. Τ ο U α ύ τ ο υ, Δι· 
δασκαλία παντοδαπή, PG, 122,777. 

4 Μ. Β α σ ί λ ε ι ο ς, PG, 29,160. 
5 'Αλκίφρ ον ο ς, Έπιστολαί, Α', 2,1. 
" PG, 36,532. 
7 Σ υ ν. Π α π α δ η μ η τ ρ ίο υ, ·ο Πρόδρομος τοU Μαρκιανού κώδικος, ΧΙ, 

22 (Βυζ. Χρον. Πετρουπόλεως, 10,127). Corpus g1ossariorum Latinorum, ΙΙΙ, 84, 
61. Ι. Τζέτζου, Χιλιάδες~ χιλ. 8,215,676. Σπ. Λάμπρου, "Εν&' &ν., 9,172)32. 

ιι Σήμερον Παχνιστizς καλείται Εν 'Ηπείρφ ό 'Οκτώβριος, Εν Θρ4κυ ό Νοέμ
βριος κα1 ώρισμένως έν τfί περιοχfί Ραιδεστού ό Δεκέμβριος. Δ. Σ ά ρ ρ ο υ, τα όνό
ματα τό)ν μην&ν (Λαογραφ., 2,698). 'ΕλπινίΚης Σταμούλη, Προγνωστικό. 

(Θρqκικά, 4,235). Θ α ν ά σ η Κ ι ζ λ ά ρ η, • ΑγροτικΟς βίος τών Θρ~κών (Λαογραφ., 
12,393). 
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t{)ί!τοι, άπΟ τΥjς 18ης Μα'ίου μέχρι τfις 14ης -~Ιουνίου διαρκοϋντες, ήσαν βο· 

.ρέαι xal ftρασκίαι. 
Μετα τοl>ς Πεντηκονταρίους τέλος, καl δΥι άπΩ τ))ς 14ης ~Ιουνίου μέχρι 

-τiϊς 15ης Αύγούστου, 1lρχον-tο οί φ"jκται καλούμενοι, βόρειοι άνεμοι 1
• 

Οί Βυζαντι-νοί, ϊ-να προστατεύωσι τούς ναυτιλλομένους, μάλιστα Εν καιρψ 

.Ομίχλης η σκότους, άπΟ προσκρούσεων Επί &ποκρ1lμνων άκτ&ν η ·ϊνα δίδωσιν 

ε'ίς aυτούς να έννοήσωσιν εlς ποΊα σημεία οίίτοι πλέουσιν 2
, εχρησιμοποίουv 

τοUς παο~ άλλων μεν πυρσούς, παρ~ dλλων δΕ φανοVς η φάρους καλουμένους-8 • 

Οί -φανοί ούτοι η ίδρύοντο έπl άκρωρειων Α 11 νήσων η έπl πύργων, 
. 0ίος ήτο ό γνωστΟς τfjς- ~Αλεξανδρείας φάρος ·και ό παρ& τΟ στόμιον τοϋ 

Εύξείνου Πόντου, πρΟς δε καl ό Εν τψ μεγάλφ παλατίφ, παρCt την Παναγίαν 

·τοίi Φάρου 5
• 

~Ανήπτοντο δ' επ~ αύτών έν καιρψ νυκτΟς η δgδες η φρύγανα, δι& τiiς 

φλογΟς των Οποίων &δηγοίiντο οί πλέοντες σ, Εν και ρ ψ δ" ημέρας χλωρδ. ξύλα, 

,ών πάλιν ό καπ:νΟς έχρησιμοποιείτο ώς όδηγός 7
• 

Είχον δ~ οί πύργοι ο.Οτοι κατα τΟ άνω μέρος καί λαμΠτfίρα, ώς δυνάμε{}α 

·ν&. συvαγάγωμεν εχ τινων π·ληροφοριών. Οϋτως δ θεολόγος Γρηγόριος Ομι~ 

.λεί περl κ1~βερνήτου : <<άποβλ€ποντος πρΌς τΟν λαμπτfιρα τΟν τitv σωτηρίαν 
πυρσεύοντω> ~:ι, ό Χρυσόστομος περί λαμπτ·ήρων οΥτινες: «φαίνουσιν άφ" υψη-

ι Σ π. Λάμπρου, Τρία κείμενα -(Ν. "-Ελ~ηνομν., ·-9,171,11 έξ.' 174,2!):έξ.). 

:ι Γρηγόρι.ος _Νύ.σσ.ης, PG, 4{),893. Χρυι;Jόρ-τ.ομος, Ρ?, 47.,364· 62r 
575. Ε ύ σ :r α 1} ίο u, Προοίμιον _εiς τΟν έξ'fjγη{}ησόμενον ιαμβ_ικόν καν_ονα, P.G_, .~3~, 

·-637 τ a f e 1_ Eustathii opusc., 265,92. τ ο ϋ Εύγε ν ε ι α ν ο ϋ κ υ _ρ ο .ϋ Ν Η' η
τ α. Μονφδί~ εtς τΟν μακαριο)τατον φιλόσοφον κuρΟν Θεόδωρον τΟν Πρόδρομοv 
(Β~ζ. Χρον. Πετρουπ., D,45R). _ 

s Μ. Βασίλειος, PG, 32,504. Γρηγόριος Νύσσης, PG 1 46,893. 
Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,872,1042. Εύγε·νειαν.οϋ .Νικήτα,~Εν{}~ 
άν Ε-ύστάflιος Θεσσα-λο-ν(-κ,ης, 'PG, 136,236. Μι-χα η λ Ακομινατου 

το.ϋ Χωνιάτου, Τό. σ.φζόμενα, 2,7,ω· 153,6. Φιλο-&έου πατριάρχου 
κ ω ν σ τ α ν τ ι ν 0 υ πόλε ω ς, Βίος καL πολιτεία τοϋ όσίου πατρΟς ήμ&ν Σάββα τοϋ

νέου (Λ. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, 'Αν6.λεκτα "Ιεροσ~λυμιτικης , σταχυο-

λ ' · 5 309 10) ~σ Μ-ι χ α η' λ ψελλό ς Εtς τΟν flασιλέα τον Μονομαχον (Κ. ογιας, , , . , , 
Σ ' ·' Μεσ Βιβλ 5 119) ομιλεί διδ. «φρυκτΟν πόρρωδεν &παστραπτοντα~. αvα, . ., , '"'' , , 

.. Χρυσόστομος, PG, 51,339. Ot συνεχίζοντες τον Θεοφανη, 
19,17. Ι. Κανι:ιβούτζη, Πρός τΟν α\η'tβντην της ALνou καL Σαμο-&ράκης, 40, 
26• 55 28. 

ι;' Φ. Κ 0 υ κ ο υ λ έ, ΕύJtα&ίου Θεσσαλονίκης, Τό. λαογραφικά Α', 313-315: 
Β Χουσόστομος PG 51339. ΕVστα-&ίου, Παρεκβ., 1646,63. Του 

~ 1 
' ' ' 36 6<:!7 Ο' α υ τ 0 υ, Προοίμιον είς τόν fξηγηθ-ησόμενον ίαμβικΟν κανονα, PG, 1 , u • ι 

.συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 19,17' 746,16. 
1 Οί. συνεχίζοντες τΟν Θεοφάνη, "Εν&' ιlν. Εύστα--&ίου, Προοί~ 

,μιον εt; τΟν fξηγηι'tησόμενον Ι.αμβικΟν κανόνα, PG, 136,6±1. 
ιι PG, 35,988. 
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λού rοίς πόρρω{}εν έπιβαίνουσι» ι, δ δΕ Θεσσαλονίκης Εϋστάfl.ιος χαρακ.τη.
ρίζει τΟν φάρον τοϋ Βοσπόρου ώς οικοδόμημα, έφ' ο-δ έrοπο1tεrείrο φα.νά.
ριοv δι" Ελαίου τροφοδοτούμενον η καl κηρία dnO τ}l.ς πνοiϊς τοϋ &νέμου προσ
τατευόμενα δια λεπτijς δ-&όνης z, η ώς στϋλον: <<0ς Εσω{}εν φέρει τΟν λύχνο ν» 8·,. 

, διασαφηνίζων οϋrω πληρέστερον τα περl του αϋrοίi φάρου λεγόμενα ύπΟ τ&v 
?υνεχιζόνrων τΟν Θεοφάνη, οϊτινες ·τΟν χαρακτηρίζουσιν ώ,ς: <<άφίδρυμα, φ. 
πυρσΟς έπιτί-&εται πρΟς όδηγίαν τοίς έν νυκrl παροδίταις>> 4 , πληροφορ-ία, Ύί.v 

έπιβεβαιοί βραδύτερον και -δ ΓύΗιος, λέγων περl τοϋ φάρου τούτου δrι &πε
. τελεί το άπΩ πύργον Οκτάγωνον, φέροντ~ έπl :r;Yjς κορυφiiς λυχνίαν &ναπτομέ
νην κα&~ Εκάστην νύκτα καl περl ταύτην ύελοστάσιον σuνδεδεμένον δια μο

. λύβδου καl ούχl γύψου, τQϊΗ}~ δπερ &ποδεικνύει δτι πρόκειται περl εργου· 
oUx.l τουρκικοϋ, &λλα χριστιανικοϋ 6 • 

Που τών Βυζαντινών &κτών ύπΎjρχον φανοι εχομέν τινας πληροφορίας. 
~Εν πρώτοις μνημοvευrέος ό παλαιΟς Εκείνος φάρος της ~Αλεξανδρείας, δν
άναφέρει κατα την &πασχολοϋσαν ήμdς _περίοδον ό Κυρήνης Σuνέσιος 6 κα1 

. Ον, διαβρω&έντα κατα τfιν βάσιν ύπΟ τών κυμάτων, Επεσκεύαqεν "Αναστάσιος: 
ό Α' 7

• ΤΟν αύrΟν φάρον &ναφέρουσι βραδύτερον καl ~Άραβες γεωγράφοι, 
παρέχοντες καl εtκόνα αύτοU 8

, κατ(ι δΕ τΟν ΙΒ' αl.ώνα ώρισμένως ό Edrisi.. 
_Τφ 1326 τΟν μνημονεύει δ Ibn Batuta4, πιστοποιών Οτι τότε η μία τών· 
προσόψεων αύτού 1iτο κατεστραμμένη καl δτι τψ 1349· είχεν o1Sroς Εντελώς. 

. καταρρεύσει. Τ ψ 1410 δΕν Εσψζοντο είμη τα Ερείπια αύτοϊJ 9 • 

·Έτερος φάρος tδρύετο κατα τfιν πρΟς τΟν Εϋξει νον Πόντον ·εξοδον τοϋ· 
Βοσπόρου, Επl της Θρ~κικΎίς παραλίας, &ς πολλαl μαρτυρίαι πιστοποιοϋσιν 10'. 

0-δτος, Φαναράκι νϋν καλούμεVος, περιγράφεται Λεπτομερώς &πΟ τΟν Πέτρο:ν-

1 Χρυσόστομος, PG, 62,575. 
11 Ε ύ σ τ α-& ίο υ, Προοίμιον είς τΟν Εξηγηfl-ησόμενον LαμβικΟν κανόνα, PGr-

136,640. 
9 Tafel, Eustathii opusc., 183,47. 
4 Οί συνεχίζοντες τΟν Θεοφάνη, 746,15. 
6 Στ. Λυκούδη, 'ΙστορικΟν περί τών φάρων τών 'Ελληνικών &κτω~, 10· 

(Ι.διαιτ. &ποσπ. ). 
' PG, 66,1380. 
1 Γάζης Προκόπιος, PG, 87 3 ,2817,2820. 
8 Μ ο n n e r e t d e V i 11 a r d, Il Faro di Alessand·ria second·o un- testo· 

e di segni arabί ίnediti da codicί Milanesi Ambrosiani ( Bulletin de Ia Societe· 
archeologique d'Alexandrie, Ν" 18 (1921), 13 -35). Ι 

9 Βλ. δσα περi τοίi Φαρου της • Αλεξανδρείας γράφει ό Σ τ. Λυκούδης, 
·rστορικΟν περi τών φάρων τ&ν 'Ελληνικών άκτ&ν, 47 έξ. · 64: έξ. (ίδιαιτ. &ποσπ.). 

1σ Διονυσί.ου Βυζαντίου, Άνάπλους Βοσπόρου, κεφ. 75,77,78. Φιλο-· 
στράτου, Εtκόνες, είκ. 12 (Στ. Λυκούδης, .. Εν&' &ν.). Q-ί σ-υνεχίζον
τ-ες τΟν Θεοφάνη, 432,22· 74:6,16. 

Έκ τοϋ ναυτικού βίου τόJν Βυζαντινών 

Γύλλιον 1
• Τρίτος ίδρύετο κατιi τΟν Εν τψ περιβόλφ του μεγάλου παλατίου 

ν·aον τfις Παναγίας τού Φάρου, δστις, μετιi τfιν Εμφάνισιν τών Σαρακη~ών, 
εχρησιμοποιή&η oUχl πλέον δια τοUς ναυτιλλομένους, &λλ' ώς φρυκτώριον 
πρΟς μεταβίβασιν .στραηωτιχών εlδήσεων 2

• Τέταρτος φάρος μνημονεύεται ό 
τr]ς Χρυσοπόλεως s, πέμπτος ό παρα τΟν Καφηρέα ' καl έκτος ΕγγUς του 
α-κρωτηρίου της Θεσάαλονίκης 5 • 

Κατα τΟν πλοϋν Εννοείται δτι δ καιρΟς Υιτο η εϋδιος καl ή &τμόσφαιρα 
διαυγης η Επεκράτει Ομίχλη, τσίκνα καλουμένη 6 • ·ο εUδιος καιρΟς Εκαλείτο 
τότε εV-δία ·1 καl κα),οταρία 8

, κατ~ άντΗJεσιν πρΟς τΟν r.ακδν καιρδν 9 η κακο
ταρίαν 10 η, κατα τσUς Κυπρίους, σκ(.ερίαν 11 • 

ΤΥιν μεγάλην ταραχi}ν τΎjς {}αλάσσης οί Βυζαντινοl ·ναυτικοί Εκάλουν 
.ζG.λην η τρικυμίαν 12 η σκλ( ε)ηρίαν 15 η φοv(j"τόύναν 14, πρόβατα δ~ οί αύτοίι 
κατα μεταφοράν, Εκc.ίλουν τα Επl της Επιφανείας των /.ευκΟν &φρΟν εχοντα 

1 Ρ. Gyllii, De Bosphoro Thracio
1 

248. 
2 Σ τ. Α υ κ ο 1J δ η, "Εν·&'. άν., 80,81 . 
9 Σ τ. Α υ κ ο ύ δ η, "Εν{}' άν., 11,12 
4 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια εLς Λυκόφρονος Άλεξάνδραν, στίχ. 1095. 

R ο s e, Leben des heiligen David von Thessalonike, ΒΖ, 13,3 έξ. 
6 Μ ι χ α η λ Γ λ υ κ a, Στίχοι, στίχ. 123. ~Η τσίκνα, κατό. μετά-&εσιν έκ τοiί 

-κνίσα. Έντεύtl·εν καί άκρ00τήριον της Τήνου, διό. τi}ν παρ' αυτο επικρατούσαν 
όμίχλην, Εκλή{Ιη Κάβο Τσικνεάς. Είς τό.ς Κυκλάδας λέγουσι καl τσικνιάζει έπί τfjς 
σημασίας τού γίνεται όμίχλη. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Λεξικογραφικά, 'Α-ιrηνd.ς, 27 (1915), 
96 τού παραρτήματος. 

7 ΆΟίζαι της Κύπρου (Κ. Σ άοf}α, Μεσ. Βιβλ., 6,51,10). Καί νύν ή ε-όδία δη
.μωδώς ένιαχοίi καλείται βyιΟ. (=ευδία). 

ι:ι Σ π. Λάμπρο υ, Τρία κείμε\'α (Ν. Έλληνομν., 9,175,7). Άσίζαι της Κύ
Πρου (Κ. Σάο& α, Μεσ. Βιβλ., 6,300,1). 'Εν τfi αUτft δε νήσφ ή καλοκαιρία καλεί
ται καλοτάρι?'. Α. Π α ν α ρ έ τ ο υ, ΚυπριακΕ:ς γεωργικες παροιμίες (Κυπριακαί Σπου
δαί, g;ιο5) ... J(αλοταρlτισσα Εν 'Λμοργι'ρ λέγεται \'αΟς τijς άγίας Παρασκευης. I. Βο
γιατζίδου, 'Αμοργός, 93. 'Εν Κύπρφ αί. άλκυονίδες Ίlμέραι, περί ων κατωτέρω, 
λέγονται καλοτάρt1'. Ί-Ι καλοταρία (Εχ. τοίi καλΟς+ταρΟς=δτρηρΟς) νυν Εν Καρπά-&φ 

λέγεται &παλοταeέα 1i &παλοταρά. Ιγ{. Μ ι χ α η λ ί δου-Ν ο υ ά ρ ο υ, Δημοτικό. τρα
γούδια Καρπά-&ου, 322. 

9 Άσίζαι τfις Κύπρου (Κ. Σά{}α, Μεσ. Βιβλ., 6,46,10· 50,3). 
Jo Βίος τού άγίου Νικόλάου, 2,509 (Aηrich). Σ π, Λάμπρου, Τρία κείμενα 

(Ν. Έλληνομν., 9,174,6, 13,23· 175,2ί). 
11 Κ. Σάftα, Μεσ. Βιβλ., 6,51,10. 
1 ~ Σ π. Λάμπρου, 'Έ,r{}' άν., 9,174,8,10' 176,19,21. Corpus glossariorum 

Latinorunι, ΙΙΙ, 169,18. '"Άγιος Άtl-ανά.σιος, PG, 28,1513. Λεοντίου 

Μαχαιρd., ΧρονικΌν της Κύπρου, 1,170,31. Πβ, καi Λουκιανού, Περl των 
:έπi ·μισ&φ συνόντων, 1. 

13 Άσίζαι τi'jς Κί•πρου (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,51,10). Λεοντίου .Μα

Χ α ι ρ σ:, ΧρονικΌν της Κύπρου, 1,170,38· 192,23" 276,23. 
14 Λεοντίου ΜαχαιρU., 'ΈνΨ &ν., 1,192,23" 226,4. 
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κύματα, τα όποία ήσαν προμηνύματα &νέμου 1
• τα πρόβατα ταίιτα καl οϋτω· 

καl έν Κύπρφ κουέλλες, τ}τοι προβατίνες, καλούνται προβατάκια νϋν έν 

Πάρφ, Τήνφ, "Άνδρcρ, Σύμu καl Βι-&υνίg, έν Φ έν Πόντφ φέρεται τΟ ρήμα 

προβατG.ζει, έπl {}αλάσσης, σtrμαίνον Οτι άρχίζει να &:φρίζu η Επιφάνεια τfίι; 

fl-αλάσσης καl να γίνεται τρικυμία 2
• 

Τέλος τδ.ς έν τfi {}αλάσση συστροφdς τοϋ ϋδατος έχάλουv ί'λιγγας 8
, λέξις: 

t}τις~ έκ τοϋ έλίσσω παραγομένη, σψζεται σήμερον,, ε'ίτε ώς τοπωνύμιονr δηλούν 

τΟ μέρος Ενί1α στροβιλίζεται τΟ &αλάσσιbν ϋδωρ ', ε'ίτε σημαίνουσα τΟν &νε

μοστρόβιλον 5
, τ:t)ν βιαίαν τοϋ &.vέμου στροφήν, δι" 1}; τΟ ϋδωρ της {}αλάσσης. 

πρΟς τα Civω φέρεται καl 1lv o'l. ναυτικοί, &ς καl νϋν, iκάλ-οvν σίφωνα 6
• 

Κατ& τοUς άρχαίους, άλκυονίδες ήμέραι Ελέγοντο αί κατ& τΟ μέσον τοϋ· 

χειμώνος γαλήνιαι, κα{}~ &; έπίστε.υον Οτι τfι πτη1•ό. άλ~υόνες κατα τάς .παρα

λίας Επφαζον, καταπαυόντων τών άνέμων 1
• 

Τδς fιμέρας ταύτας &_ς άλκυο_νίτιδας άναφέρουσιν οί Βυζαντινοl συγγρα

φείς &ς γνωστδ:ς κατ& τοUς χρόνους των 8
, φαίνεται Ομως Οτι δημ.ωδώς Εκα

λοϋντο αf.iται έπταγάληνα 9 , άφ~ ού, ώς έπίστευσv, ή γαλήνη τότε διήρκει Επt 

έπτα fιμέρας 10
• ""Ας προσftέσωμεν Εvταϋ-ffα, Οτι η δοξασία περl άλκuονίδωV" 

1 Ε ύ σ τ α {}ίο υ, Παρεκβ., 665,10, Πβ. καΙ. τi}ν dρχαίαν μεταφορικήν φρ. 

c:άνεμος ποιμαίνων δ.λα». Κατό. τΟν Β' μ.Χ. αίώνα ό , Α ρ τ ε μ ί δ ω ρ ο ς, εν τοίς: 

~ονειροκριτιχοϊ:ς του, 2,12,100,20 (Hercher), ε!πε: ι:τά μεγάλα κύματα αlγας εν τ'Τh 

συvη#είq: λέγομεν». ΚαΙ. νυν οί μέν Γάλλοι τά τοιαύτα κύματα καλοίiσι moutons,. 
οί δέ Γερμανοί TB.ubchen, ήτοι περιστεράκια. 

2 Ι. Β α λ αβά ν η, Ζώντα μνημεία της ιiνά τΟ_v Πόντον tδιωτικfις ("Αρχεία. 

Συλλόγου Κοραη, 190). Ε. Κ ο ύ σ η, Περi της Τραπεζουντίας δ~αλέκτου (Πλάτω", 

7,310). 
11 Ε ύ σ τ α i} ί σ υ, Προοίμιο\' είς τΟν εξηγη-&ησόμενοv LαμβικΟν κανόνα, PGr 

136,725. Corpus glossariorum Latinorum, Π, 207,12· 332,6. 
4 'Ίλιyγας λέγεται τοπο-&εσία μεταξύ ΜπρΟς Γιαλοϋ καΙ. Λοuτροϋ Σφακίων Κρή

της, "Ε μ μ. Β- α ρ δ ί δ η, Κρητικαt ρίμαι, 58" δμοίως δέ και τοποitεσία τις εν Κύ
πρφ,. Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο u, ΤοπωνυμικΟν τfις Κύπρου, • Α{}ηνaς, 18,346. 

5 Οϋτως έν Καρπά{}οφ. aE μ μ, Μ α'\-' ω λ α κ ά κ η, Γλωσσικi] ϋλη τfις νήσοU' 

Καρπά&ου, ΚΠ, 1,322. Μ. Μ ι χ α η λ ί δου-Ν ο υ ά ρ ο u, Δημοτικδ. τραγούδια Καρ~ 
πά-&οu, 9. 

6 "'Αγιος Ά{}οανάσιος, PG, 28,684:. 
7 Μ. Βασίλειος, PG, 29,177. Περt &λκυονίδων; βλ. Fr. Jacobs, An

notationes ad ..cEliani historiam animalium, 33. 
g Μιχαήλ Γλuκd., Βίβλος χρονική, 76,19. Νικήτα Χωνιάτου, Χρο~ 

νικ. διήγ., .363,13. Μ. Τ r e u, Nicephori Chrysobergre ad Angelos orationes 
tres, 27. 

9 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,173,8). 
ιο Μ. Βασίλειος, PG, 29,177. Εύστά{}ιος Άντιοχείας, PG, 18, 

733. Ι. Τ ζ έτζ ο u, Σχόλια εLς Λυκόφρονος Άλεξάνδραν, στίχ. 750. Σχολιαση)ς 
~Αριστοφάνοuς, "Ορνι-&., 159!. 

'Εκ του ναυτικοϋ βίου τών Βυζαντt\•ών 39 

1lμερών, αϊτινες περιλαμβάνονται μεταξU τfiς 14ης καl 28ης Δεκεμβρίου, 11τοι 
επτα ημέρας πρΟ καl έπτιi ημέρας μετα τΟ χειμερινΟν ήλιοστάσιον τfiς 21ης 
Δεκεμβρίου, Επικρατεί άκόμη καl σήμερον ε'ίς τινας τών Δωδεκιχνήσων, Εν&α 
αΟται καλούνται <<ήμέρες τοϋ πουλλιοϊ:Ι)) 1 • 

"'Οταv τΟ πλοίον Επλεε, δεν ήτο φυσικα &σύνη'θ·ες να σuναvτ(1 καl 
βίαιον Civεμov, Οπότε, πρΟς άποφuγfιv κινδύνων, διετάσσετο η περιστολ1Ί η 

κατάσπασις τών ίστίων 2 καl 1'1 βραδυτάτη προχώρησις τοϋ σκάφους, τοϋί}~ 
Οπερ Ενεκυμόνει, μάλιστα Εν καιρψ νυχτός, κινδύνους συγκρούσεων, πρΟς 

άποφυyfiv τών Οποίων οί ναϋται επρεπε να &νάπτωσι πϋρ η να φωνάζωσι 3 • 

ΠρΟς καταπράϋνσιν δε τών κυμάτων, έρρίπτετο ελαιον είς τ1Ίν \tάλασσαν 4 , 

τοϋι<t~ 8περ καl νίJv γίνεται 5 • 

ΠρCς κατάπαυσιν δε τοϋ άνέμου Εγίνοντο καl κατάδεσμοι αiιτοϋ. Τοιού
τους καταδέσμους μdς παρέδωκεν δ Σταφιδdς Εν τψ lατροσοφίφ του 
(L e g r a η d, Bibl. Gr. vulg., 2,22), Εχοντας οϋrω: «'0 ρβ' καl ργ' ψαλ· 
μός. "Όταν γίνεται σχλfιρία Εξ άνέμων γράψε το-Uς αVτοl>ς ψαλμοUς καl -&ές 
τους εlς τόν πάτον τοϋ καραβίου κal /..έγε κατΟ: πρόσωπον τοϋ dvέμου· κράτει 
μαχαίριν είς τΟ χfριν σου μαυρομάνικοv καl λέγε τΟ Ευαγγέλιον τοϋ &γίου 

~Ιωάννου tοϋ Θεολόγου. 'Έv &ρxfi ήν δ λόγος εως τέλους>>. Καl πάλιν: «γράψον 
α{\τΟ τΟ ΕVαγγέi,ιον είς τΟ χ-αρτί, Εάν Εσtι {}αλάσσης σκληρία, σχίσε τΟ χαρτl 
κομμάτια καl ρίξέ το είς τΟ βu1JΟς Ομοίως καl τΟ:ς Ονομασίας τα'ύτας Σαβαώ{}, 
ΚιJρως 'Αδωναt, ΈλωtΊ Σαμουήλ, 'ΙσραιΊλ δ ΘεΟς δ Θεός μου, ϊνα τί με 
Εγκατέλιπες; Καt λέγε χαl τδν ξ&" ψαλμΟν Ολως>> 6 • 

---··· --

ι· AL ιiλκuονίδες \'UV εν lλ&uv-ίq. ΧαλοUνται γιαλαπούλλια, περ(ι)για).ϊ:τες δ' εν 

Σηλu-βρίq. (ΚΠ, 22,125), κατCι. δέ τΟν Ν. Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ν, ΈπιστημονικΟς κα'Ιfο

ρισμΟς_ τών εν τψ Πουλλολόγφ ci.ναφsρομένων πτηνών (' Επετ. Παρνασσοϋ, 1, 124), 
φαροπούλλια καΙ βασιλοπούλλια. 

2 Χ ρ u σ ό σ τ ο μ ο ς, PG, 60,370. Τούτο οί rlρχαίοι f.λεγον άνακωχεύειν. 
Β Νόμος ναutικός, 3G. 
4 '!ω άννη ς Κ .λίμα κ ο ς, 1-'G, 8S,tU85. Μ ι χ α 1) λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Διδασκα· 

λ ία παντοδαπή, p(;, 122,7!)8. Θ ε ο φ u λ ά κ τ ο u Σ ι μ οκά τ τ ο u, Διάλογος περl 

διαφορaς φuσιχών ιlπορημάτJ.)V καl f;τιλύJεων αύτών ([ cl e Ι e r, Phτsici et nιedici 
Grreci ιninores, 1,175,ι8J. Κωνσταντίνου .Μανασσfι, ΠαραμuίtητικΟν εις 

τΟν σεβαστΟν κυρΟν 'Ίωάννην τΟν Κοντοστiφ-:ινον (Βuζ. Χρον. ΠετροUπόλεως, 7 ,U37). 
5 Στ. Λ u κ ο ύ δ η, οι κατ:i ηlv ι'}ρησκεut"ιΧl)ν πίστιν ηlν κατα. η'ιν &ρχαιότη

τα καL τοUς χριστιανικοUς χρόνους πάτ1ωνες τ1ιν νJ.υτικόJν μας (Πρακτικα της 'Ακα· 

δημίας 'Αt}ηνών, 1l (19J6), 420). Νυν, πρΟ; κατεuνασμΟν τfjς τρικυμίας, οί ναuτι
κοl χύνουσιν εt; η1ν {)·άλασ.Jαν τΟ f.λαων τfjς πρΟ της εlκόνο; του άγίου Νικολάου 
&.ναπτούσης κανδήλας. 

6 "Επιίtι καί Φ. Κο uκουλέ, ΜεJαιuνικοl κ;:ιί :'\εοελληνικοί κατάδεσμοι, 
Λαογραφ., 9,71,72. 
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Σημειωτέον ϋτι, .πρΟς κα{}οδΊiγησιν, &λλό. καl πρΟς &σφάλειαν, o'L ναυJt
κοί, Όταν Επέβαιναν μικροτέρων πλοίων, ·fιχολού&ουν τα μεγαλύτερα 1

• 

Συγκινητιχαl είναι αί ύπί'J κειμένων περιγραφόμεναι σκηναί, καθ·" CΧς o'L 

Εγγiις κινδυνεύοντας πλοίου πλέοντες, &ναπετάσαντες τΟ: 'ιστία των, Εσπευδον 

πρΟς τΟν τόπον τοϊi κινδύνου καi Εκεί Ερριπτον είς tO'Uς ναυαγσUς σχοινία xal 

σανίδας 2
• 

C/Ivα μη βρέχωνται δ" ύπΟ τών κυμάτων τα Εμπορεύματα, π. χ. ύφάσματα, 

σιτηρδ. καl τα τοιαϋτα, διετ-άσσετο ή κάλυψις αυτων δια διψθερών, ών άνά

λογος άριι'tμΟς ύπf)ρχεν Εν τii άπο{}1lχυ του πλοίου ~ .. 

"Εννοείται δτι, δταν Εκορυφ~'Uτο ό Εκ τής τρικυμίας ~ίνδυνος, πρΟς σω
τηρίαν τοϋ πληρώματος, τιϊΊν Επιβατών καl τοϋ σκάφους, Εγίνετο lκβολη ι η 
ρίψιμσν δ τοϋ φορτίου, &βαρία, Οπως λέγομεν σήμερον. 

Κατα τας Άσίζας τfις Κύπρου, οί μετU: &βαρίαν διασψ&έντες καΙ. ψ&ά· 

σαντες εLς τΟν Λιμένα τfις σωτηρίας, άπηυιttύνοντο εLς τοVς «κριτάδες της 
τζa·ίνας», τfiς &λύσεως τουτέστι, δι~ fις τότε .Εκλείο~το, πρΟς &σφάλειαν, 
οί λιμένες, κατα Βυζαvτιν1lν συvή{}ειαν, ϊνα οVτοι~ κατα τdς μαρτυρίας τών 

Επιβαινόντων πραγματευτών, τοϋ ναυκλήρου καl τών νι,χυτ&ν, ύπολογίσωσι' 
την &ξίαν τών ριψ&έντων :πραΎμάτωv των, πρΟς κα8ορισ!.ι0ν άvαλόyου απο

ζημιώσεως 

Κατd ταUς αύτοVς νόμους, ό μετd &.βαρίαν εύρι:Dν Επιπλέοντα πράγματα;· 
Επt τ)iς Επιφανείας τfiς ifαλάσσης η Επl .τiiς &κτfiς Ερριμμένα, ΕδικαιοUτο να 

λάβη τα η μίση εξ αύτών, τΟ εν τρίτον δΕ τούiων, Clν ταϋτα εύρίσκοντο είς τ.Ον 
βυ&Ον της {}αλάσσης. "Αν τFλος τΟ καράβιον, μετα τρικυμίαν, Ερρίπτετο ίiξω, 

τα εν αUτψ διασωΗέντα πράγματα &νfiκον μόνον εΊς τΟν κυρ ιόν των 6
• 

Παρ~ Ολα εν τούτοις τα μέτρα ταϋτα, συνέβαινε τΟ καράβων να ποντίζε

ται, δπως fiλεyO\', ·να καταβυ&ίζεται δΥjλα δil η να ι'}·ρυμματίζεται, ριπτόμενον 

Επl &ποχρ1lμνων &κτδΊν, Οπότε ίiλεγον Οτι έτσακίζετο 7
• cH άπλΥj προσάραξις 

<Η_ λ ι ο δ c[) ρ ο υ, Αtftιοπtϊ~ά, 5,23. 
Χρυσόστομο ς, PG, 54,623' 57,236. Ά -&α ν άσ ι ο ς Άλ εξ ανδρείας, 

PG, 28,1513. 
3 Νόμος ναυτικός, 2,11,34:,33. Corpus glossarioruιn Latinorum, ΙΙ, 279,17: 

<sege~.trυιn· στέJ'αστρον, διφθ·έραν πλοίου», 
4 Χρυσόστομος, PG, 60,133. Νόμοςναυτικός,9,22,43. Θεοφύλακτος 

Βουλγαρίας, PG, 126,921. 
Ί\σίζαι τfίς Κύπρου (Κ. Σ ά -θ· α, Μεσ. Βιβλ., 6,47,20,31). 

6 'Ασίζαι τfίς Κύπρου (Κ. Σά{}α, Μεσ. Βιβλ., 6,47,48' 50,30 έξ,). 
7 Άσίζαι της Κύπρου (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,46/Η' 49,29' 50,3· 51,10, 

15). Ό ΝαuτικΟς νόμος (Β3,37) Εν τοιαύτη περιπτό)σει όμιλεϊ περl. πλοίου κλaσμα

τισι9έJιτος. τα Εγγραφα δf. (Trincl1 era, SJ'11., 146,91) περί {}J.ασ{)έ,,τος καραβίου. 

Έκ του ναυτικοί:i βίου τ&ν Βυ~αντιν&ν 41 

iπl βράχων Εδηλοϋτο, ώς καΙ. νϋν, δι& τοϋ ρήματος κα{}ίζω 1
• Καl προσεπά

·{}ουν μΕν oL &ντιλαμβανόμενοι τΟν κίνδυνον καl είς μικρδ.ν πλέοντες &.πόστα

σιν ν&. σπεύσωσι, καλούμενοι καl δι&. φωνών τών κινδυνευόντων είς βωl-&ειαν, 

ρίπτοντες, ώς ε'ίρηται, σχοινία καl σανίδας είς τοUς ναυαγούς, διU. τών λέμ

βων των δΕ άναλαμβάνοντες. τοUς κολυμβώντας 2
, πολλάκις δμως και αί 

προσπά-&ειαι αύταl &πέβαινον μάταιαι. Είναι δΕ λυπηρόν, Οτι συχνά, Οταν 

ερρίπτετο ύπΟ τρικυμίας πλοίον εLς nlν _ξηριiν καl έ·ωακίζεtο, σπεύδοντες οί 

κατα τα παράλια Εκείνα οίκοϋντες, 1lρπαζον Ο,τι έκ τοϋ σκάφους η τοU φορ
τίου είχε διασω&f), &.ψηφουντες τΟ: ς άπαγορευτικδ:ς διατάξεις τών νόμων s. 

Πλt)ν Ομως τΥjς &αλάσσης, καl άλλος, δυστυχώς, κίνδυνος 1~1πείλει τότε 

τοUς πλέοντας, οί κουρσάροι, οϊτινες, ταχέων Επιβαίνοντες πλοίων καl εlς 

κατάλληλα σημεία ένεδρεύοντες, έπετί&εντο κατα τών εμπορευτικών πλοίων, 
διαρπάζοντες τΟ φορτίον .αUτών 4

, χωρlς να δύναται .συχyCl ή πολιτεία να 
παρέχη δια τών βασιλικών πλοίων τΥιν προστασίαν της είς τοUς οϋτω κινδυ· 

νεύοντας 5
• 

~Ε,ίταϋ-&α τοϋ λόγου γενόμενοι, Clς προσ&έσωμεν πρώτον, δτι οι εvεκα 

νηνεμίας η δι" άλλον λόγον έπl πολUν χρόνον έν τψ μέσcρ τοϋ πελάγους εύρι

σκόμενοι Ύαυτικοί, οί εξαντλοUντες τ~ ν παρακατα&llκην τοϋ ποσίμου ϋδατος, 
ϊνα μη ύποφέρωσιν έκ δίψης, έχρησιμοποίουν τοUς δια σπόγ"γου συλλεγομέ

νοl!ς &τμοUς βραζομένου 1tαλασσίου ϋδατος 6 καl δεύτερον, δτι οί πλέοντες 

:χάριν έμπορίας είς τΥιν "Ερυ{}ρUv Θάλασσαν, ϊνα &πομακρύνωσι τα έκεί ύπάρ-

1 ΜιχαΎjλ Γλυκa, Βίβλος χρονική, 474,7. 
2 Χρυσόστομος, PG, 47,316' 57,236. "'ΑΎιος 'Α{Ι·ανάσιος, PG, 

28,1513. 
3 Δίων ο ς Χ ρ υ σ οστό μ ο υ, ΕUβο'ίκΟς η κυνηγός, 31. Τοιαύtη_ν ι:iπαγορευ

τικΊΊν διάταξιν f:ξέδωκεν ό Άνδρόνικος Κομνηνός. Ν ι κ ή τ α Χ ω'\' ι ά τ ο υ,· Χρονικ. 

διήγ., 423,10 . 
.ι Χρυσόστομος, PG, 53,283' 54,472' 56,114. Λιβάνιος, "ΕχωντιςΎυ· 

ναικα καΙ. ων \JπΟ πατρL &πεδi]μησεν, § 11 (7,558· l~~δrster). Tafel, Eustathii 
Όpusc., 195)1. Βίος Νίκωγος τοϋ Λ1ετανοεϊτε (Ν. Έλληνομν., 3,155). Μνεία ι 

πειρατικών Επιδρομών καt παρό. πολλοϊς συηραφεϋσι. 
5 Άσίζαι τfις Κύπρου (Κ. Σύ.{Ι,α, Μεσ. Βιβλ., 6,50,4). Θεοδό)ροu Προ· 

δρόμο υ, Τό. κατό. Ροδάν&ην κσλ Δοσικλέα, 1, 12. Κατ&. τό.ς 'Ασίζας τi'jς Κύπρου 

{"Εν{}' &ν.), Εν περιπτώσει διαρπαyfις τοϋ φορτίου \JπΟ τών κουρσάρων, ό ναύκληρος 
δΕν ύπεχρεοϋτο ν' ι:iποζημιώση τούς φορτωτάς. Οί. κουρσάροι ijρα'\' {}ρασεϊαν ηlν 

κεφα/;ιΊν μετCι τΟν {}άγατον Μα'\'ουi]λ τοϋ Κομνηνοϋ, δστις, καταργ1lσας τ&ν ναυτικών 

-&εμάτων τη,, είς πλοία καi ναύτας συμβολ1lν, &ντ' αύτijς δΕ ναuτικΟν φόρον έπιβα
λό)ν, πρΟς αϋξησιν τοϋ δημοσίου ταμείου, Εγένετο Ο.φορμ1Ί τijς καταπτώσεως τοϋ 

Βυζαντινοϋ ·ναυτικου. F. C h a Ι a n d ο n, Jean ΙΙ Comnene et Manuel Ι Comne
ne, 622- 623. 

6 Μ. Βασίλειος, PG, 29,93. Μ ιχα1Ίλ Γλυκa, Βίβλο; χρο'\•ικί], 19,5. 
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χοντα κήτη, έκτύπουν κώδωνας τοπο-&ετουμένους εtς τi)ν πρψραν καl πρύμνηv 
τοϋ πλοίου των 1

• 

(Ωμιλήσαμεν άνωτέρω περl τών κατα τΟν πλοϋν κινδύνων· συνη{}έστατα 

Ομως τα πλοία Εψ&ανον αiσίως εtς τΟν πρΟς δν Επλεον λιμένα, <<καtαβοδω
μένα» η «καλα καl κατεύόδια>> η <<μΕ κατευόδωσιν>>, &ς Ελεγον 2• 

eΌταν οί Πϊ.έοντες Εφ&ανον εtς τΟ άγκυροβόλιον 3 καl Επλεύριζον είς τ&c; 

όρμισίας, την παρα τi}v γην παραλίαν \ η έσκάλωνον, προσωρμίζοντο παρCι 

τ1}ν σκάλα ν, il.τοι &ποβά-&ραν 5
, Ερριπτον την Ciγκυραν καl προσέδενον άπΟ 

τfiς πρύμνης τα πλοία δια σχ.οινίων άπογείων, τ&. ύπΟ παi,αιοτέρων κειμένων 
καλούμενα κάτοχα 6 η, &ς καl νϋν, παλαμάρια "Ι, τα όποία διεπέρων η δι&. 
τετρημένων λί{}ων 8 η προσέδενον έπι κιονίσκων 9 • 

Η ΘΡΗ,>;ΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥτΙΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Και οί ναυτιλλόμενοι Βυζαντινοί, ώς και μέγα μέρος τών συγχρόνων

των, είχον β_α{tι) &ρησκευτικΟΎ α'ίσ{}ημα, τΟ όποίον καl διαφοροτρόπως Εξε

δήλουν, &φ~ olS συνή&ως, είς τους -3-αλασσίους κινδύνους ύποκείμενοι, ώς εν
των μέσων σωτηρ(ας εβλεπον την εξ ~ψους βοή1Jειαν. 

"Όταν λοιπΟν ηρχιζοv η)ν ναuπήγησιν ένΟς πlcοίου, έτοπο·&έτουv σταυ
ρΟν έπι τοϋ ποδοστάματος τfις πρψρας η τiϊς πρύμνης 10 , τοιοϋτος δ' έτοποl<Jε
τείτο, ώς ε'ίρηται, κal Επι τίiς κΟρυφΥjς τοϋ ίστοϋ ι ι il και μετ&. τοϋ ίστίου 

1 Μιχαηλ 'Ακομινάτου τοίi Χωνιάτοu, ΤΟ. σψζόμενα, 1,106,1. ·σ 
Χρυσό σ τ ο μ ο ς (PG, 53,228) δμιλεΙ περι έμπόροu πλέοvεος καi άψηφοϋντος τούς. 
πειρατάς, τά ναυάγια καί «τό. ~ηρία τα κατα -&άλασσαν», 

2 Άσίζαι τfις Κύπρου (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,47,4· 50,5,7). ΛεοντίοU' 
1\f α χ α ι ρ a, Χρονικόν τijς Κύπρου, 1 ,150,30· 204,3" 348,5). 

s Μ ι χ α ή λ Γ λ υ κ a, ΕLς τιiς &πορίας της -&είας γραφής, 192,2 ι (ΕVστρατιά· 
δου). Του α-ύτού, Έπιστολαί (PG, 158,868). 

4 Εlιστα-fl·ίου, Παρεκβ. 1 130,7. 
5 Κωνστα'\•τ ίνο υ Π ο ρ φ u ρ ο γ εν ν ή το υ, ΠρΟς τΟν tδιον υίΟν Ρωμα· 

νόν, 76,21. 
6 Παλλάδιος Έλενου πόλεως, PG,47,50. Νικήτας δ καl Δαυtδt 

PG, 38,812. 
1 Λεοντίου 1\-lαχαιρά, "Εν&• άν., 1,222,24. ΤΟ παλαμάριν νϋν έν Θρ<ί

κυ λέyεται κάλως, :kΟLΥώς δε κάβος. 
8 "Επιfrι τΟ ΛεξικΟν τοϋ ·π σ υ χ ίο υ, Εν λλ. δακτύλιοι, γρώvους, τρητοίο 

λl{}οιο. 
9 Βίος καl πολιτεία τών i!-εοφόρωy πατέρω·ν 1Ίμών Δαυtδ, ΣuμεΟ)ν καi Γεωργίου 

(Ana1. Boll., 18,225,13). 
10 'Ιωσηφ Βρuεννίοu, Κεφάλαια έπτάκις έπτά (3,375). 
11 Βlος τοίi ύ.γίου Νικολάου, 1,26,5 {Anrich). 

• Εκ τοίi ναυτικού βίου τών Βυζαντινών 

συνεξηπλοϊiτο 1
• Έπ" 'ίσης μεμαρτυρημένον Εχομεν, Οτι εLς τα κατάρτια των

πλοίων έτοπσ&έτουν κιβώτια, εv-&α έτοπο-θ-ετσϋντο &γιαι είχόνες 2
, iδv εLκό

νων ή κανονικi} {}έσις fiτo είς τΟν κατα την πρύμνην κράββατον τοϋ κυβερ

νήτου. 

Δείγμα έπ" 'ίσης τiίς {}ρησκευτικότητος τών ναυτιλλομένων είναι, δτι ούτοι· 

τοVς διαφόρους άστέ.ρας Εκάλουν μΕ Ονόματα άyίων 3 καl δτι συχνcl έπεκα-

λοϋντο τi}ν έπ" α-ίΊτούς, τΟ πλοίον καί τοUς συμπλέοντας βοήΗειαν τοϋ Θεοϋ· 

καl άγίων Ί ώς δειχνύουσι τό. έπl τών παραλίων βράχων χαράγματα, Εv{}α· 

συχνCt άναγράφεται τΟ «Κύριε, βοή&ει τΟν δοϋλόv σου (τοϋ δούλου σου) δείνα>>,. 

«Κύριε, σώσον τi)v σύμπλοιαν>> 5
• 

Ώ; δ' οί &ρχαίοι εlχον Lδίους προστάτας τών ναυτιλλομένων -&εούς, 

τσU; «σωτfiρας -θεούς>>, ώς Ελεyον, τους Διοσκούρου-ς δilλα δή, οϊτινες Εν· 

καιρψ κινδύνου, Επικα&ήμεvοι τfi~ νεώς, Εσφζον τοiJς πλέοντας 6
, οϋτω

καl οί Χριστιανοl ναυτικοl είχον. τοUς προσtάτας των dγίους, ~αί δη τόν· 

&γιον ίερσμάρτυρα Φωκιiν τΟν έκ Σινώπης -ι. Εtς τΟν ίερομάρτυ.Qα iοϋτον,. 
δστις, κατι'ι τον εγκωμιαστήν του Άμασε(ας Άστ€ριον (PG, 40,309,312), 
ούχl μόνσν έν &νάγκn. τα σχοινία" τοϋ πλοίου διέτεινε καl δια τα ίστία 

έφρόντιζε καl έπl τiϊς Πρψρας κα{}ήμενΩς .προσ·εtχε νU: μη προσκρο-ύση τ0-

Πλ0tον έΠl βράχων, &λλr) καl έν καιρψ νυκτερινης τρικυμίας παρακα&ήμε
νος δι1lγειρε τΟν νυστάζονtα κυβερνήτην, είς τΟν 'ιερομάρτυρα, λέγω, τοϋrον· 

1 Ίωση φ Β ρ υεννίου, 'Έν3·' &ν.-

2 Θεοφάνους, Χρονογρ., 459,19 {Βόνν.). 
3 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα {Ν. Έλλη.νομν. 1 9,172,18). Έν τι'ρ κειμένφ 

τούtφ λέγεται δτι : «εlισεβέστερον χάριν σεβάσματος τc'ι.ς τών Ο.στέρων τροπδ.ς άγίων· 

όvόμασι ΧριστιανοL προσανέ&εντο». 
4 Tafel, Eustatbii opusc., 170,75. 
5 Τοιαϋτα χαράγματα ύπάρχουσιν είς τόν κατό. τΟ βόρειον άκρον της ''ή· 

σου Σύρου δρμον Γράμματα, εlς τΟν δ.γtον Φωκaν &ναφερόμενα (Κ λ ω ν Ο ς Σ τ ε· 

φ δ. ν ο υ, Έπιγραφαί τfις νήσου Σύ-ρου, 'Α&ή,·αιον, 4,24,25,26,27), ώς καί είς τΟν

Εν τfi f3ορείφ Ήπείρφ δρμον Γράμ.ματαj εtς τους Λιοσκσύρους &ναφερόμ.ε,•α (Σ π, 

Λάμπρο υ, Γράμματα, τΟ βορειοδυτικώτατον σύνορον τοίi βασιλείου τfις Έλλάδος, 

Ν. "Ελληνομν., 12,25 έξ, ). ΤΟ «Κύριε, βοήitει» €χει &ναγραφfι fπi τοίi άκρου χαράγμα
τος πλοίου εν τφ Θησείψ (Μ ι χ. Γ ο ύ δ α, Μεσαιωνικό. χαράγματα πλοίων έπί τοϋ 

Θησείου, Βυζαντίδος, 2,335). 
6 Κατα τΟν Λ ο υ κ ι α ν ό ν, Θεών διάλογοι, 26,2: «Προσtέτακται αlιτοιν υπηρε· 

τε1ν τψ ΠοσειδiΟνι καί, lJ.ν που ναύτας χειμαζομένους ίδωσιν, Επικαi}{Jσαντες έπt τοϋ· 

πλοίου σψζειν τοUς έμπλέοντας». 'Έπι&ι το ϋ α υ τ ο υ, Πλοίον η εύχαί, 9· Χαρίδη· 
μος -11 περί κάλλους, 3. Σ τ. Λ υ κ ο ύ δ η, ΊστορικΟν περl τών φάρων τ&ν "Ελληνι

κών &κτών, 40 καl. 41. 
7 τη,. παρό. τοίς ναuτικοίς λατρείαν τοϋ άΎίου Φωκα ώς άπανταχοϋ διαδεδομέ· 

νην κατό. τόν Δ' μ. Χ. αl&να d.ναφέρει δ • Α μ α σ ε ί. α ς • Αστέρι ο ς, PG, 40,309. 
Πβ. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 2,1206. 
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πλείστας εUχαριστίας καΙ εVχQς Εχουσιν άναγράψει, κατα τΟ: Γράμματα τi}ς 

Σύρου, οί πλέοντες ι, εΊς Ονομα δ~ αUτού συν1l1Jιζον κατδ. τΟν πλοiiν να δρί· 

ζω σι μερίδα τροφfjς, άγοραζομένης &ντl &να λόγου ποσού, δι~ ο-Ό, της γi]ς έπι· 

.βαίνοντες, fΗtεράπευον τών ένδεών τας &νάγκας ',). 

Βραδύτερον οί ναυτικοl έίtεώρουν προστάτη ν των τΟν άγιον Ν ικόλαον '', 
οτ_Ον Οποίον δια τΟν λόγον τοϋτον έν Χιακψ έγγράφφ τοίι τέλους τοίι ΙΔ' α'lώ· 

.Υος εUρίσκομεν {}αλασσίτφ} προσαγορευόμενον 4
, Τέλος δ γράψας τΟν βίον 

1 ΚλωνΟς Στεφάνου, "Εν-&' &ν., 4,24 έξ. 
2 'Α σ τ ερίου 'Α μ α σ ε{. α ς, 'Εγκώμιον εις τΟν άγιον ίερομάρτυρα Φωκάν 

·(PG, 40,300-313). 'Ανδρέου Χαρτοφύλακας, Έγκώμιpν. εiς τΟν έν.Λiγίοις. 

ίερομάρτυρα Φωκaν (Anal. Boll., 30,289 έξ. ). Έν τψ τροπαρf.φ .τοϋ άγίου Φωκa 

-χαρακτηρίζεται οίίτος ώς «λιμ1)ν γαληνότατος πaσι γεγονι:IJς -&αλαττεύοUσι:ο καί ώς 
«βοηit&ν καft-' έκάστην τοϊ:ς έν fl-αλ&.σσιν·. Δι~ τΟν λόγον τοϋτον &κ(ιωτήριά τινα τωV· 
Κυκλάδων φέρουσι τΟ Ονομα τοίi άγίου Φωκa, -εκ iού άλλοτε έν α:Uτοϊ:ς ίδρυμένου 

ναtσκου τοϋ άγίου. -Ν. ΠολίτΟυ-, Ό-iiγιος Νικόλαος, Λαογραφικό; σύμμεικτα, 1, 
95. Σ τ. Λ υ κ ο ύ δ η, οι κατά τiιν {)·ρησκευτικ1)ν πίστιν τfιν κατά --·την &ρχαιότητα 

~αί τους χριστιανικους χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας (Πρακτικd τfις Άκαδη~ 

•μίας 'Αifηνών, 11 (1936), 418). . 
s Σπ. Λά-μπρου, "Εγ{}' &ν., 12,25 έξ. 'μς δρ-&ώς παρετηρή{}η ύπΟ τοϋ Στ. 

Λυκούδη, δ άγιος Νικόλαος -θ-εωρεϊ:ται προστάτης τών &αλασσινων, διότί έορτάζεται 

έγ 1]μέριι., καf)·" Ίlν έπικρατεϊ: δυσμενi]ς καιρΟς διό. τοUς ναυτικούς. 
4 Σ π. Λάμπρο u, Έν-&υμήσεω'\', ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογη πρώτη 

·(Ν. 'Ελληνομν., 7,147). ·ο &γιος ΝικόλαΟς έχει τΟ fπί-&ετον fJαλασσlτης έν Πάρφ 

καi Εν t'iλλαις νήσοις των Κυκλάδω'' εν-Καρπά{Ι-φ καl Χίφ, ΟαλασσινΟς δ' έν Αίγίνυ. 

Ν. Πολίτου, Ό &γιος Νικόλαος, Λαογραφικό. σύμμεικτα, 1,93. Σ-τ. Λυκού
.δη, ''Εν{}' &ν., 419. Φ. Κουκουλέ, •Αγίων Επί-&ετα, •Ημερολ. Μεγόλ. cΕλλ., 

1931, 400. Έν τψ ύπΟ τοϋ μελqιδού Ρ ω μ α ν ο υ σuνταχ{}έ,•τι κοντακί~ τού άγ{ου 

Νικολάου φέρεται : 

ΤοVς μΞν έν fJαλάσσn 

τοVς δε έν ηj γ?} γάρ 

oV διαλεlπεις 

σq)ζων έκάατοιε. 

·•ομοίως δε καi έν τψ ύπΟ τού ΘεΟδώρου Σ τ ο υ δ ί τ ο υ συ·νταχ-&έντι κοντακί~ : 

την χάριν ταiπην lδίως 

ύπΞρ :π:άντας τοVς άγlους 

σοί δεδώρηται Χριστός, 

προστατε{ιειν τWν έν κινδύΨοις. 

Είπε δε καΙ δ βασιλεUς Λέων, εtς τΟν λόγον του εΙς τΟν {Ι·αυματοuργΟ'\' μέγαν Νικά· 

.λαον: «Ποϊ:ον γΟ.ρ {1-αλάσσης πέλαγος &μέτοχΟ'\' τών fκεί\•οu καλό)ν j» Ν. Πολίτου, 

-"'Εν{}' &ν., 1,98. Περl τού άγίοu Νικολύ.οu._ε1πεκα1 ό Θεόδωρος Πρόδρομος 
. δτι : «τiι. κύματα καl τοUς &νέμοuς κατευνάζει καl τους έν 1'tαλύ.σσιι συγκυκωμένους 

. σq?ζει». Σ υ'\' ό δ η Π α π α δ η μ η τρίο υ, Theodoros Piodromos, 431. 

Έκ τοϋ ναuτικοiJ βίου των Ευζαντιν&ν 45-

τοϋ όσίου Νίκωνος τοίί Μετανοείτε, κατα τΟν ΙΒ' αιωvα, πληροφορεί, δτι οί 
ναυτικοL Λάκωνες τΟν Ει}εώρουν προστάτη ν αύη:ϊ:ιν, φυσικα μετ:d τΟν Ι' αlώνα 1 • 

~Άς προσ8·έσωμεν δτι οί ναυτικοl τότε, καl αύτοl τδς δεισιδαιμονίας των 

fχοντες, παρεηlρουν &ρισμένας ή μέρας τfiς ~Εβδομάδος, ϋ.ς έ-&εώροuν &ποφρά

δας, μη dναλαμβάνοντες πλοϋv κατ' αUτάς· fiσαν δ" αύται ή Τρίτη καl η Πέμ

πτη, Ενίοτε δΕ κal τΟ Σάββατον, διότι κατα τi}v τελευταίαν ταύτηv ημέραν 

έγίνετο μνεία τών νεκρών καl έπομένως έ-&εωρείτο αϋτη νεκρόJσιμος. ΔΕν· 
Επλεον Επ" 'ίσης καt κατα η1ν Μ. Πέμπτηv, διότι κατ" αUτi}v δ Ίούδας προέ

δωκε τΟν διδάσκαλον, καl κατCt τiιν Μ. Παρασκευήv, διότι τότε έσταυρώ-&η 

ό Κύριος 2
• 

Τέλος, κaτα πρόληψιν την Οποίαν άναφέρει μετα τΥιν &λωσιν Ο Παχώ

μιος Ρουσάνος καl r}τις άσφαi.Ο)ς . ήτο καl Βυζανηνή, οί ναυτικοί, παρα-
πλέοντες τΟ &κρωτήριον τflς Τροίας, {}·ρύψαντες ΕντΟς πινακ.ίου ψωμΟν. καl 

τυρΟν καt. κρόμμυα, τα Ερριπτον είς τΎιν -&άλασσαν δια τΟν Παπfiν καλού· 

μενον, εύχόμενοι ϊνα ούτος ~οiις στείλη οUριον καl α'ίσιον ό:νεμον 3
, Καl 

ό περιηγητi]ς δ. Robert de Dreux λέγει δτι, δταν eπλεε κατa το 1669-

είς τiιν Χίον, παριi η)ν Λέσβον,"οί ναϋται Ερριψαν έίς τΥιν -&άλασσαν άρτον·' 

καl άλλα τρόφιμα πρΟς_κατάπαυσιν τfiς τρικυμίας. Καl έν ~Ηπείρφ, οί πα· 

ραπλέοντες τa βουνa τi\ς Χιμάρας, κατa το τρικυμιώδες άκρωτήριον Κάβσ

Λιγγέτα, <<ρίχνουν μιδ. χούφτα ·άλάτι καl λένε: νά, Λιγγέτα, τΟ ψωμl και 
δός μας τΟ ταξίδι» 4• 

1 Σ π, Λάμπρο υ, Ό βίος Νίκωνος τοϋ Μετανοεί: τε (Ν. Έλληνομν., 3,220; 
18 έξ. ). Περί των κατό. τοUς μεσαιωνικους r.αl νεωτέρους χρόνους προστατών άγίωv
τών Έλλήνων ναυτιλλομένων, βλ, Στ. Λυκούδη, Οί κατα τ1)ν {1-ρησκευτικijν πί
στιν τijν κατd τfιν &ρχαιότητα καi τυυς χριστιανικοU; χρόνους πάτρωνες τών ναυτι
κών μας (Πρακτικα τfις 'Ακαδημίας Ά'fi-rινών ,_ 11 ( 1~36), 413 . 426). 

2 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,176,4 έξ.). 
8 Σ π. Λάμπρο υ, 'Ανέκδοτος λόγος Παχωμίοu τοϋ Ρουσάνοu περL δεισιδαι

μονιών καl προλήψεων κατδ. τΟν Γϊ' αιώνα, Δελτίον ·rστορικης καl 'Ε&νολογικfις~ 
•Εταιρείας τfις Έλλάδος, 1,108 . 

.ι: 'Έπι'Ι'tι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καi πολιτισμός, Α' Π, 276 . 



ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ 

-·&βαρία 40 
--&ιιyαρείαι 24 
·{ d}yκοίλια 6 
.lf_yκvραι 11 
άyκvροβόλιον 42 
.lιyριοχηνοπρύμνης, πλοίον 10 
αίφυια 33 
-&κάrιν 24 
.άλκvοvίιιδες ήμέραι 38 
&:νακτίζει'V 5 
-άvταρέαι 16 
άνrιvαύλοv δόσις 23 
ά11τλία, livrλoν 8.9 
-άπaλοταρέα, ίtπα'λ.οταριά 37 
-llρματα 12 
lieμεvα _14, 15 
άρμενlζειv 15 
.&ρμενιστης 25 
-dρμεJ'όπουλλα 14 
dρτέμωvες, lιρτεμώνια 15 
./ισάβουρροv πλοίον 29 
&στάρια 6 
./J.στροv τής τραμουvτάναs η τρεμουντά-

'Vας 30 
.Ιf.στρων παρασημασlαι 26,30 
αύχένες, αlJχένια 17 
_βασιλοπούλλια 39 
,βαφη πλοίου 10 
βyιd 37 
,βελόνιοv 26 
.fiιyλεοφόρος 25 
_βοιάκιν 17 
.Ρο'λ.ιστικά σίδηρσ. 18 
βρεχάμενα 8 
βροϋλλα, βροvλλιά 15 
_βρώ,uος 9 
βυρσάρια 11 
_yαμπάρα 22 
γάστρα 8 
yιαλοπούλλισ. 39 
yιαι:όvι 7 
γκοίλια 6 
yοιάκι ] 7 
:γομάριν, γόμος 29 
_γρίπος 20 
δεκάτη 24 
δευτερελάτης 26 
δισ.βατικόv 24 
.διατόναιοv, διατόνι 7 
.δοιάκί 17 

δόλωνες 15 
δ6ρκωv 20 
δόσις &vτιvαύλοv 23 
εyyoμov πλοίον 29 
iγκοίλια 5,6 
έκβάλ'λειv 29 
έκβολ7} 40 
έκπτερνίζω 12 
Ελάτης 26 
έ'λαύvω 29 
ΈJ..έvη 13 
iμβάλ'λειv 29 
έμπο_eεv:rικd ,σκάφη 19 
έvfJ.ήκη 29 
fiξαμος 23 
iξαμώvω 23 
έξciρτιομbς 12 
έξάστερη, έξάστεροv, έξίαατρον 30 
iπίτΟ'Ι'ΟS' 3 
lπταγάλψα 38 
iσχάρια 1~ 
εVδία Η,37 
εύοίαιον 9 
έφόλκια 2-l 
ζάλη i:\7 
ζvyά 23,24 
ζώσιμα, ζωστijρες 9,10 
θαλάσσια .πλοία 19 
ifαλάσσιμοι 25 
#αλασσινός, {}αλασσίτης, d liyιoς Νικό· 

λαος 44 
{)αλάσσιοι μόδιοι 22 
#αλασσομάχοι 25 
V.λaσifE:v καράβιοv 40 
iJ.ρασκιάς, θρασκίaς 34,35 
fβδης u 
ίλιγγες 38 
lμαvτάeια 14 
lσάλιοv, ίσαλος- 8 
ίστΟς 12 
κάβος 42 
κα{}ίζω 4 ι 
κακοταρία 37 
καλαμουτή, καλαμωτάρι, καλαμωτή 
καλαφάι:αι, καΛαίpατίζειΥ 10 
κάλλη παράσημα 10 
κα'λ.οταρία, καλοτάριν 37 
Καλοταρίτισσα, ή άyία Παρασκευfι 
καλυβώvω 11 
κάλως 42 

18 

37 

I • 

l 

-ι 
' <t• 

I 
I 
I 
' I 
ι 
I 

I 
ί 
~ 
k 

I 

Έκ τού ναυτικού βίου τών Βυζαντινών 47 

καματηρCι καράβια 19 
καμπάρα, καπάρα 22 
καννάβα, κανναβιά, καννάβια 15 
καπετάvος 20 
καράβια 19 
καραβίας 26 
καραβοκύρι( ο)ς 27 
κάραβος 24 
κάροια 14 
κάρυα, καρύδι 1-1: 
καταρτία, κατάρτια 12 
κατάστρωμα 7 
κατερyοκτισίας φόρος 5 
κατευόδια 42 
κατοeδίνως 23 
κάτοχα 42 
κελευστής 25 
κεραία 13, 14 
κέρατα, κερατάρια 13, 14. 
κλασματίζομαι 40 
κοιλιά, κοιλία 8 
κόλ.υμβος 9 
κομμερκιάριοι 2 ι 
κόντρα χαβσ.Λ.ές 18 
:κουέλλες 38 
κουμβάραι, κουμβάρια 21, 22 
:κουμπάρα,κουμπαeία,κ<ινμnάeιοιν 2~,22 
κουρσάροι 41 
κούτσα !1 
κούφα δοχεία 23 
κραββάτιοv, κράββατος, κρεββάτη 11 
κριτάδες τής τζαtνας 40 
κτίζειν 5 
κυβερνήτης, κύβερvος 26 
λάμνω 29 
_μαyαρικά δοχεία 23 
μαvικέλιον 7 
μαντάρι 14 
_μετρητικόv 24 
μόδιοι 1J.α'λάσσιοι 22 
μπαμπiiδες 7 
μπούσουλας 26 
μυξός, μvωξός 9 
νάβα 21 
νάλια 8 
vαύκλερος, ναύκληρος 27 
ναυπηyΟς 4 
ναϋται 25 
νοτάριοι τού σεκρέτου τής 8αλάσσης 23 
ξάρτι 16 
ξύλα 19 
ξυλοκεραίαι 13 
ξvλοκοvμβάρα, ξυλοκουμπάρι 21,22 
ξυλοφάγοι, ό ΚαφηeεVς καi. & Μαλέας 

19,20 
οϊακες, οlάκια 17 
&λκάδες 19 
·όvόματα πλοίων 10 
-όρμισίαι 42 

oV_ρa..,la Β 
παλαμάρια 42 
παντόμορφσι 11 
Παπiiς 4;) 

παραl'αλασσiτηs 23 
παραπέτι 18 
παράσημα κάλλη 1 Ο 
παgασημασίαι τώv &στρων 26,30 
παρασκάρμιον, παράσκαρμος 25 
Παχνιστής, ό 'Οκτώβριος, δ Νοέμβριος 

η ό Δεκέμβριος 34 
παχνίται 34 
πείσματα 1;) 

πεviζ-ης 26 
Πεντηκοντάeιοι 34 
περ(ι}yιαλίτες 39 
περιτόναιον 7 
περlrovov 7 
πιλότος 26 
πινd 25 
πίρος 9 
π{σσαι 22 
.πλεούσα, .πλέουσα, πλέτσα 8 
.πλεvραί 5 
.πλοία 1J.αλάσσια κal ποτάμια 19 
πλοιαφέσια 29 
πλώϊμα 18,19 
.πλι:[ψη 11 
.πλιρρίτης 25 
ποδοστάματα, ποδοστήματα 5 
.ποδότας 26 
ποιιιr:iζif.Jμαι 40 
ποτάμια πλοία 19 
πούλια 30 
ποvλλιοV {ιμέρες 39 
πqαγμqιι:εV'l:!-Κd σκ&φη 19 
πρόβατα, προβατάκια 37,38 
προβατίiζω 38 
Προδρομίται 34 
πρότονα, πρότονος 3)6 
πρύμνα, πρύμνη 11 
πρφρατεύω 25 
πριρράr:ης, πρφeεiις 25 
πρι:fJρη 11 
πρωτελάτης 26 
πρωτοκάραβοs 26 
πτέρνα 12 
πυρσοi Η5 
ρήκται 34,35 
ρίψιμον 40 
σaβούρρα 2~ 
σαβουρρiiτον η σάβουeρον πλοίον 29 
σάγιον 15 
σαγολαlφα, σαγολαίφιον 21 · 
σακολαίβα, σακολαιβi 15,21 
σάλιο 8 
σανδάλια 20 
σέκρετον τής θαλάσσης 23 
σεντίνα 9 



48 Φαίδωνος Ι. Κουκουλέ 

σίδερα, σίδηeα 17,18 
σιδεροβόλι, σιδηροβόλια, σιεροούλι 18 
σίλφαι 24 
σίφων 38 
σκάλα 42 
σκα'λ.μός, σκάΛμος, σκαρμΟς 7 
σκαλώνω 42 
σκαρίοv 12 
σκάφη 20 
σκλε{η}ρία 37 
σκότες 16 
σπάρτα, σπαeτία, σπαρτίναι 15 
στά{}μη 4,5 
στάμα ν, στάμα 6 
σταμεvάeια, σταμινάeια, στημονάeια 5-7 
σταιιίνες 5,6 
στάφνη 4 
στείρα 5 
στeαβά, στeαβόξvλα 5 
στeατεύεσ{}αι τά νέφη 32 
στρογγύλα πλοία 19 
στρόπος 7 
στροφωτηρ 7 
σχοιvία 15 
σχοιvοfJ.ήκη 11 
σωρευτης (&στήρ) 31 
τάβλωσις 23,24 
ταξίδιοv 29 
τεμώνιv, τημώvιv 17 
τζαί'vας κριτάδες 40 
τόνος 16 
τράπεζα 12 
τραμουvτάvα~ η τρεμουvτάvα~ Ιf.στροv 30 
τeιάρμεvα 22 
τρικυμία 37 
τρόπι, τρόπι~ 5 
τροπωτήρ, τροπωτούρα, τρουποvτijρα, 

τρvπωτfjρα 7 
τσακίζομαι 40 
τσακολαίφα 21 
τσίκνα 37 

τσικvιάζω 37 
τσούρμο 25,27 
ύπέρτοvοv 7 
iιποζώμaτα 9 
ύπότονοv 7 
φαλάrγια 12 
φavoi 35,36 
φάροι 35 • 37 
φιγούρα 11 
φλόκοι 15 
φοϋκται 22 
φουρτούνα 37 
χαβαλΕ:ς κόντρα 18 
χηvίσκος 11 
ψαροπο-ύλλια 39 

amentus 14 
baΓca de pω•ascalmo 25 
bussola 26 
cαι• 14 
cat•iurιι 14 
ciurma 25,27 
claves 17 
cubάt• 21,22 
feu St-El1n 13 
gabω·a ~2 
gubet·naculum 17 
'met•gus merganser L 33 
moutons 38 
pedot(t)o 26 
penese 26 
pillotus 26 
piloto 26 
prodano 16 
segestrum 40 
stamanera 6 
statnini 6 
stetla tt•amontanα 30 
Tiiubchen 38 
temo 17 
tt•a?nontana stella 30 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ: 

t 

Γ 
I 

I 

t 
I 

Η ΚΗΡΟΧΥΤΟΣ ΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΕLς μίαν τών συνεδριών τfiς Ζ' Οlχουμενικfις Συνόδου, τf)ς συνελθούσης 

εlς τ1)ν ΝίκαιαV κατα τΟ 787, &νεγνώσθη περικοπ1l λόγου του "Α γ. ~Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου ι, Εχουσα οϋτ:ω : «~ΕγW καl η)ν κηρόχυτον 1jγάπησα γρα
ψϊ)ν 2 εVσεβείας πεπληρωμένην. Είδαν γdρ liγγελον έν εlκόνι έλαύνοντα βαρ

βάρων νέφη 8 , είδαν πατούμενα βαρβάρων φϋλα καl τΟν Δαβlδ &λη{}εύοντα· 

J(ύριε, έν τjj πόλει σου την εlκόνα αVτών έξουδενώσεις» (Ψαλμ. 72.29) 4, 

1\iετα τfιν &νάγvωσιν, Ίωάννης, <<δ έ.Uλαβέσtατος μοναχΟς καl πρεσβύ

τερος καl tοποτηρηη)ς τών &νατολικών &ρχιερέων», Sρμηνεύων ηlν περικοπ1iν, 

είπε: «Τίς έστιν ούτος ό ilγγελος, εl μτ) περl oV γέγραπται, Οτι Uγγελος 

Κυρίου έπάταξεν έκατδν όγδω]κοντα πέντε χιλιάδας τών Άσσυρίων έν μι~ 

vvκτi περl η)v clερσυσαλ1)μ έστρατοπεδεvκότων; » 6
• "Η Sρμηνεία δμως aυηΊ 

sα ητο περιττή, G.v &νεγιvώσκετο 1l συνέχεια τού λόγου τού Χρυσοστόμου, 

δπου Εξηyοίiνται τα προηγουμένως λεχ:&έντα : «Πολλ1] Jιν 1} παράταξις τοϋ 
.Σενναχηρεlμ βασιλέως τών ~Ασσυρ{ων, καl εlς ilγγελος &ποσταλεlς έκατδν 

όγδοήκοvτα πέντε χιλιάδας l!στρωσεν» 6
• 

ΚατιΧ ταύτα, ή <<εύσεβείας πεπληρωμένη>) κηρόχυως, δι~ Εγκαυστικf)ς δη-

1 Ό τίτλος του λόγου είναι : «Είς τΟ δ'τι Παλαι.ϋ.ς καl Καινής Διαffήκης εlς δ 

νοιw{)έτης· καl εlς τΟ ffνδυμα του ίερέως· καl περi μετανοίας». Μ i g 11 e, PG, 56, 397 
κ.έξ. "Η Ενδιαφέρουσα ήμας περικοπ1Ί εtς τ1Ίν στ. 407. Ό λόγος ούτος τοϋ Χρυσο

στόμου ft-εωρε'ϊται ύπό τc\:ιν νεωτέρων &μφιβαλλόμενος. Πάντως τούτο ουδεμίαν Εχει 

σημασίαν διιi τΟ Ενδιαφέρον ιiμiiς Ενταϋ&α ζ{μ:ημα, Εφ' δσον ό λόγος εί-ναι &σφα

λι'δς παλαιότερος του 787, Ο.φ' oii •1 Εξ α1ιτοϋ περικοπη Ο.νεγνώσc&η εl.ς την Ζ' Οtκουμ. 

Σύνοδο ν. 
2 Παρό. Μ i g n e, "Ε·γf}' ιlν. «γραφι}ν fιγάπησα». 
3 ΠαρCι"Migne, 'Έν&' &ν. «Εlδον Αν εlκόνι liγγελον ... ». 
4 Μ a 11 s i, Amplissima co1lectio Consiliorum, ΧΙΙΙ, σ. 9. την πρώτην φρά

σιν : <ι Έγd:ι καl τf;v κηρόχύτον γραφizν κλπ.~,, &να φέρει καl ό ~Ιωάννης ό Δαμασr.η

νΟς είς τΟ έργον του «Περl τι'δν άγίων εlκό·νω''», αποδίδων Επίσης τΟν λόγον ε!.ς 

τΟν Χρυσόστομον. Μ i g n e, PG, 95, 316. ΤΟ σύγγραμμα δμως τοfίτο δεν -&εωρεl

ται σήμερον γν1]σιον Sργον του Δαμασκηνου. Βλ. Ο. Β a r d e n h e w e r, Geschichte 
der altchristlichen Literatur, V, Freiburg im Breisgau, 1932, 56. 

5 1\Lansi, "E-vfi.· αν. 
6 Migne, PG, 56,407. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ "Ετ~ς ΚΑ' • 
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λαδfι Εζωγραφημένη εlκά)ν, τΥ)ν Οποίαν 1lγάπησ(;ν δ Χρυσόστομος, παρίστανε 

τiιν ύπΟ άγγέλου Εξολό{Jρευσιν τών πρΟ της Ίερουσαλi]μ έσρατοπεδευμένων 

~Ασσυρίων, τΎιν συμβdσαν Επl τώv 1lμερ&ν τοϊi βασιλέως τών ~Ιουδαίων 

~Εζεκίου, όJς τfιv είχε προφητεύσει είς αύτόν, πανικόβλητον &πΟ τdς &πειλ(ις 
του Σενναχηρείμ, ό ~Ησαtας. 

τα γεγονότα ταϋτα ίστοροϋνται, &ς γνωστόν, Εν εκτάσει είς τΟ Δ' βιβλίον 

τών Βασιλειών (χεφ. 19). 

<Η τοιχογραφία τfjς Μονής τfjς Χώρας. 

<Η Ίστορικ1) αϋη) σκηνi) τfjς Ε:ξολο\tρεύσεως τών~Ασσυρίων, ή &ποτελοίiσα 

τΟ {}έμα τίlς κηροχύτου γραφfjς, τi)ν όποίαν 1lγάπησεν ό Χρυσόστομος, σπα· 

νίως, δπως φαίνεται, παρεστά{}η &πΟ τοlις βυζαντινοlις ζωγράφους. Eίκffiv 

αUτΥjς -&α Επρεπε βεβαίως νΟ: {ιπάρχη εΊς ίστορημένα κυρίως χειρόγραφα τών 

βιβλίων τών Βασιλειών, είς τΟ μόνον δμως, av δεν άπατώμαι, γνωστΟν 

τοιοϋτον χειρόγραφον, τΟν κώδ. 333 τf]ς Βιβλιο{}·ήκης τοϋ Βατικανού, τοιαύτη 
παράστασις δεν ύπάρχει ι. 

Πρέπει να κατέλf}ωμεν μέχρι τών χρόνων τών Παλαιολόγων, δια να 

εϋρωμεν μίαν, μοναδικ1)ν, ώς τοUλάχιστον νομίζω, παράστασιν τΥίς σκηνfjς 
ταύτης. Πρόκειται περl τfjς τοιχογραφίας είς τΟ Επίμηκες πρόσκτισμα, τΟ 

προσκεκολλημένον εlς τΥιν νοτίαν πλευρΟ:ν τοϋ κα{}ολικοϋ τfjς περιφήμου Εν 
Κωνσταντινουπόλει Μονijς τijς Χώρας (Καχριε Τζαμί)'. 

Είς η)ν τοιχογραφίαν αlιτi)ν (βλ. είκόνα) παρίσταται, είς τΟ πρώτον επι

πεδον άριστερ& ώς πρΟς τΟν -&εατήν, ό προφ1lτης ~Ησαtας, κρατών δια τfjς &ρι
στεράς είλητάριον &νεπτυγμένον. Τ1)ν δεξι&ν ό προφήτης τείνει πρΟς τα Εμπρός, 

πρΟς μεγαλοπρεπfi Ciγγελον, εlκονιζόμενον δεξιά, είς τΟ δεύτεQον Επίπεδον. Ού~ 
τος s είκονίζεται είς ζωηροτάτην κίνησιν, κραδαίνων δι& τfiς ύψωμένης δεξιας 

1 Πε.ρi. του Κ(:3δικος τούτου βλ. J, L a s s u s Ε·ν Mέ:langes d' ArchCologie et 
dΉistoire publiέ:s par l'ftco1e Franςaise de Rome, 45, 1928, 38 κ.έξ. Πρβ. καL 
τΟν κατάλογον τcΟν περιεχομέ,•ων εlς τ1]ν σ. 69 κ.έξ, Περιγραφην της σκηνης τοϋ 
φόνου τώ'\• Άσσυρίων ύπΟ του &γγέλου, &λλ' ε,•τελως δtάφορο·ν, παρέχει ή "Ερμηνεία 
τών ζωγράφων. Δ ι ο" υ σ ί ο υ, Έρμψνε{α της ζωγραφικης τέχνης, εκ δ. Α. Παπαδο
πούλου Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, σ. 67, § 104. 

2 Διιl τ1]ν &κριβfί -fΗσιν τfjς τοιχογραφίας ε·ντΟς του προσκτίσματος βλ. Α. 
va n Μ ί 11 i n g e n, Byzantine Churches in Constantinople, London 1912, 
διάγραμμα εl_ς τ1)ν σ. 328, είκ. 116, &ριi}, 34. Πρβ. καt τΎjν τομη,. σ. 319, είκ. 109. 

g ΤΟν «ilγγελον Κυρίου» του κειμένου των Βασιλει(!)ν f:τα~Jτισαν οί νεώτεροι, 
παραλαβό .. •τες άσ φαλ&ς εκ τω,, Βυζαντινων, πρΟς τΟν ~ Αρχάγγελον Μιχαήλ. Βλ. Δ α
μασκηνοiί Στου δίτου, Θησαυρός, €κδ. Βενετίας, 1805,261 κ.έξ. 'Ανατύπω
σις έν Κ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, Νοέμβριος, 182 κ.έξ. 
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σπά-θην τfις Οποίας τi1ν i3Ίlχην κρατεί δια της άριστερdς. 'Όπισf}εν τοϋ &γγέ

λου, κατα τ.Ο δεξιΟν Ciχρον τlϊς συvΗέσεως, παρίστανται συσσωρευμένα πτώ· 

ματα στρατιωτών, πεζών καl Εφίππων. ΤΟ βά{}ο; τέλος της εLχόνος πληροί 

παράστασις πόλεως, τΥjς <Ιερουσαλ1lμ, περιβαλλομένης ύπΟ τείχους μf Επάλξεις 

καl πύργους, ώς καl πλουσίως κεκοσμημένης πύλης, κατα τΟ fμπροσ{}εν μέρος. 

CH τοιχογραφία αϋτη, σι!γχρονος :ιτι{}ανόπατα πρΟς τα περίφημα ψηφι

δωτα τοϋ καftολικοϊί τf)ς Λ1ον1ϊς τf}ς Χώρας, &ν1lκουσα δηλαδ1Ί εΊς τΟ: πρώτα 

Τοιχογραφία εtς τΟ παρεκκλ1lσιον 

της ΜΟ'νης της Χώρας (ΚαχριΕ Τζαμt) Κωνστα,•τιγουπόλεως. 

1::τη τοϊί 14ου αΊώνος, fχει πολλάκις l)δη περιγραφfi καl δ.πειχονισ{Ηϊ 1
• ·ο 

"Άλπάτωφ, δ κάπως λεπτομερέστερον dσχολη&εlς μΕ αlιτήν, η)ν Εσχέτισεν, 

όρ1Jως, πρΟς τΟ κείμενον τοϋ Δ' βιβλίου τών Βασιλειών, εΌρεν Ομως &ρκετας 

-δυσκολίας εLς n)v Ερμηνείαν της, διότι, &ς παρετ1lρησεν, είς τΥιν παράστασιν 

αUτi)ν είναι συνηνωμένα δύο χωριστα Επεισόδια, ή προφητεία δηλαδΥι τοϋ 

~Ησα{οη καl 1l {}εία δίκη χατα των "Ασσυρίων. ~Εξετάζων τέλος τi]ν σύν&εσιν 

&πΟ άπόψεως τεχνοτροπίας, εύρίσκπ όμοιότητας πρΟς τd ψηφιδωτα τοϋ 

κα{}·ολικού, αί όποίαι τοϋ επιτρέπουν να {J-.εωρήση n\v παράστασιν δημιούρ-

1 Μ. Α 1 ρ a t ο f f είς τΟ περ. Mϋ.:nchner Jahrbuch, G, 1929, σ. 347, εt;.-;. 1. 
Περιγραφ1) καt έρμηνεία σ. 348 κ.έξ. • Απειr.ονίσεις όμοίως παρα S. Β e t t i n i, La 
pittura bizantina, Firenze 1937, σ. 33. Τελευταϊον παρό. Β. Λά ζαρεφ, Ίστο

Qία της βυζαγι::ινi)ς ζωγραφικi)ς (ρωσ.), Μόσχα 1947, Π, πίν. 287. 
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γημα τf)ς τέχνης τών Παλαιολόγων. ~ Αφ' έτέρου δμως Cί.λλαι συγκρίσεις τάη•· 

λεπτομερειών τiiς εiχόνος πρΟς &ρχαιότερα εiκοvογραφημένα χειρόγραφα τΟν 
, ; , ~ 

φέρουν είς τΟ συμπέρασμα, δτι αί ρίζαι τΥiς παραστάσεως αναγονται εις επο-

ΧlΊv παλαιοτέραν των Παλαιολόγων, διατηρη-&είσαι Lδίως δια τών μικρογρα-

φιών τών χειρογράφων '. , , 
Παραδόξως σUτε δ Άλπάτωφ οl>τε οί U.λλοι μΕ: η)ν τοιχογραφ{αν αυτην 

όπωσδήποτε &σχολη{}ένπς ~ έσκέφ&ησαν νΟ: tl\ν συσχετίσουν πρΟς ηlv ύπ0-

το-ί1 Χρυσοστόμ~υ <iναφερομένην κηρόχυτον γραφήν, τi)ν παριστάνουσαν, ώς 
ε'ι~δομεν, τΟ αύτΟ άκριβώς {Jέμα. 

•Η συσχέτισις αϋτη πρΟς τΥ}ν κηρόχυτον γραφ'iJν τοίι Χρυσοστόμου μάς_ 

Επιτρέπει να συμπεράvωμεv, μετ' &πολύτου &σφαλείας, δτι iΊ τοιχογραφία της 

Μονijς τfjς Χώρας, ή ενταύ&α &πασχολουσα 1lμάς, δΕν εlναι δημιούργημα τής 

Εποχfiς τών Παλαιολόγων. ΤΟ πρότυπον, τΟ όποίον εLχε πρΟ όψ&αλμών ό

Εχτελέσας αUτi)ν κατα τα πρώτα Ετη του 14ου α'Lώνος, &νfικεν εΊς Εποχfιν πολlι 

άρχαιοτέραν, αν μl) καl ΕLς παλαιοχριστιανικοUς &κόμη χρόνους. "Η περίπτω-

σις &λλωστε τflς &ναβιU)σεως κατα nlv περίοδον τών Παλαιολόγων -&ι::μάτων
παλαιοχριστιανικών, λησμονη-&έντωv κατα τfιν προηγουμένην Εποχ1lν, δΕν· 

είναι μοναδικ1) Ενταϋ&α. ΠολλU &νάλογα παραδείγματα -&α Υιδύνατό τις. 

ν~ &ναφέQ11· 

Δύναται Εν τούτοις να -&εωρη{1ij βέβαιον. δτι δ Εκτελέσας τi]ν τοιχογρα

φίαν εlς η\ν ΜονΎιν τfiς Χώρας προσήρμοσε τΟ παλαιΟν πρότυπον είς ηlν· 

τεχνοτροπίαν καΙ. τΥιν αίσ{}-ητικΎιν τfjς Εποχης του, Εκ τούτου δΕ καl αί όμοιό

τητες τεχνοτροπίας, αί ύπΟ τοϋ ~Αλπάτωφ παρατηρη-θ-είσαι μεταξU α\Jτης καt 

τών ψηφιδωτών τοϋ κα{}ολικοϋ τijς Μονijς τijς Χώρας. 

ΟUδεμ.ία δύναται να ύπάρξu &μφιβολία, δτι τΟ -θ·έμ.α Εμεινεν είς την τοι· 

χογραφίαν &ς είχε κal. εΙς τΟ παλαιΟν πρότυπον, τΟ ύπΟ τοϋ ζωγράφου χρη

σιμοποιη-&έν. "Η τοιχογραφία λοιπΌν της ΜσνΥ}ς τfις Χώρας διέσωσε μέχρις. 

fιμών τfιν παράστασιν, δπως αϋτη εiκονίζετο περίπου καl είς τiιν κηρόχυτον· 

γραφήν, την ύπΟ του Χρυσοστόμου &γαπη{}είσαν. Τούτο δS είναι καl τΟ κυ

ρίως Ενδιαφέρον fιμάς είς η'Jν παροίiσαν Ερευvαν. 

Ή Θeο•6κος- Σιών. 

ΤΟ ζ1lτημα, τΟ Οποίον Ύjδη προκύπτει, είναι δια ποίον λόγον ή παρά·· 
στασις αϋτη του ~Ησαtου και τfiς έξολοiJρεύσεως τών Άσσυρίων είκονίζεται. 

1 Alpatoff, "Εν&' &ν. 346. 
2 'Ό Λάζαρεφ, 'Έν&' &ν. Π, πίν, 287, δίδει εtς τΊ)ν παράστασιν τΟν τί

τλον: Ό 'Ησαtα;:. διατάσσει τΟν (iγγελον ν&. έξοντώση τΟν στρατΟν τ&ν ~Ασσυρίων. 

Εtς τΟ κείμενον του βιβλίου του, I, 216, η)'\' παράστασιν Ονομάζει &πλ&ς σκηΥl)ν τοϋ· 
.προφ. Ήσα·tου. 

• 

• 
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:είς τΟ πρόσκτισμα τοίίτο τού κα{}ολικού τfις Μονfjς τΥjς Χώρας. Είς τΎιν λύσι ν 

;-roίJ ζητ1lματος {}α μάς βοη&ήσυ ή Εξέτασις τών {}εμάτων τών εLκονιζομένων 

είς τας τοιχογραφίας, αL όποίαι κοσμοϋν τΟ πρόσκτισμα τοϋτο. Προηγουμέ

νως δμως εlναι &:νάyκη να 'ίδωμεν ποίος ό προορισμΟς τοϋ προσκτίσματος, 

&:νάλογος πρΟς τΟν Οποίον είναι καl η διακόσμησίς του. 

ΤΟ κηlριον τούτο ' ό Σμlτ Εταύτισε πρΟς ηlν Τράπεζαν τfjς Ι\1Όνfις, βα

σιζόμενος κυρίως είς τοUς σχετικοUς στίχους ένΟς τών ποιημάτων, τα όποία 

-συνέ&εσεv ό Θεόδωρος Μετοχίτης δια τfιν άνοικοδόμησιν τfjς Μονf1ς. "Η 

γν(δμη δμως α\Jτή, τΎιν όποίαν Υικολού-&ησαν καί τινες U.λλοι 2
, δΕν είναι 

διόλου πι{}·α·νή, δια πολλοUς λόγους, η Εξέτασις τών όποί.ων -&α μdς Εφερεν 

εξω τών πλαισίων τfις παρούσης μεt.έτης, 

"Η σήμερον Επικρατούσα μάλλον γνώμη, κα-&' ήμάς &πολύτως πι{}ανή, 

-είναι δτι πρόκειται περl άπλοU παρεκκλησίου, χρησιμοποιη-θ-έντος καl δια τi]ν 
\ ~ ' ~ ~ 

ταφην επισημων προσωπων . 

Έρχόμε{}·α 1lδη είς τfιν Εξέτασιν τών itεμάτων, τα όποία παριστάνουν αί 

rrοιχογραφίαι τού παρεκκλησίου τούτου. Βεβαίως αϋτη Εν μέρει μόνον είναι 
'δ~ c ~ \ ; , ; 'S" ' κατορ-&ωτη, ιοτι αι τοιχογραφιαι και κατεστραμμεναι εν μερει ειναι και 

πολλα αύτών τμ1lματα καλύπτονται άκόμη &πΟ τα τουρκικα &σβεστάJματα . 

.. Οπωσδ1lποτε, έπl τϋ βάσει της Οχι πάντοτε άκριβοϋς περιγραφf1ς τfiς παρε

χομένης UπΟ του Mi1lingen 4 καl τών προσωπικών μου παρατηρ1lσεων, fΊδυ

νή-&ην να καtιορίσω τιΙς έξης μεμονωμένα; είκόνας καl Ομάδας παραστάσεων : 

α} Άνάστασις (ΚάiJοδος τοϋ Ίησοϋ είς τΟν "'4-δην) 5
• Είκονίζεται είς τΟ 

τεταρτοσφαίριον τfiς άψίδος. 

1 Βλ. προχείρως η)ν κάτοψιν του μνημείου παρd Μ i 11 i n g e n, "Εν-&' &ν. 

σ. 317, εtκ. 105. Έπίσης παρd \V u 1 f f, Altchristliche und byzantinische Kunst, 
ΙΙ, σ. '275, εl.κ. 405. 

2 Θ. Σ μi.Ί: εtς τΟ Δελτίον (Ίζβέστια) του Ρωσσικου Ίνστιτούτου Κωγσταντι

νου:τόλεως, 8, 1902, 143 κ.έξ. καt Εκτενέστερον εtς τΟ αύτΟ Δελτίον, τόμ. 11, 1906, 
:92 κ.έξ., Οπου καi. οί στCχοι τοϋ Μετοχίτου. Πρβ. \V u Ι f f, "Εν-&' &.ν. 11, 474 καt 
Λάζαρε φ, "Εν-&' &.ν. Ι, 216. 

s Βλ. C h. D i e h 1, Etudes byzantines, Paris 1905, 395 καi. 416 κ.έξ. Α. 
R ίi d e Ι, Dίe Kahrie- Dscl1amisi in Konstantinope1, Berlin 1908, 4, 11 κ.έξ. 

Ο. Μ. D a 1 t ο n, Byzantine ΑΓt and Arch3Ξ:ology, Oxford 1911, 289. Μ i 11 i n
g e n, "Εν&' &ν. 309 κ.έξ. Ό \V u 1 ff, "E•v{}' 6.ν. Π, 474, φαίνεται πιστεύων δτι 

-&.ρχιΧ&ς Ύjτο Τράπεζα καl δτι περl τα τέλη του 14ου αtΟΟνος μετεβλ1l{}η εiς παρεκ
κλήσιον καl εις τόπον ταφης. Πρβ. καl σ. 500. 

4 Μ i 11 i n g e η, "Ε•νδ-' &ν. 327 κ.έξ. ΤΟν κατάλογον τοϋτον άπλωτοιημένον 

.ιJ.,•τιγράφει δ Ε. Μ a m b ο u r y, Constantinople, Guide touristique, 2me edit. 
franc;aise, Constantίnople 1929, 222 κ.έξ. 

:; "Οχι ΜυστικΟς Δε"ίπνος, ό)ς είχεν εtκάσει ό Σ μ i τ εiς τΟ Δε.λτ. του Ρωσ. 

"Ίνστ. Κωνσταντι'\•ουπόλεως, 8, 1902, 145 καi 11, 1906, 94. Βλ. τΟ εύκρι'\•fς όπωσδΊl
..ποτε σχέδιον παρd R ίi d e 1, "Εν{}' &.ν. πίν. 6 δεξιά. 
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β) Δευτέρα παρουσία. Καταλαμβάνει Ολόκληρον τΟ dνατολικΟν 1lμισυ της: 

καμάρας του παρεκκλησίου, κα-θcΟς καl τα έπl τών Εκατέρω&εν τοίχων άβα1Η} 

τυφλa τόξα. 

γ) Έλιiχισται σκηνα\ έκτου Ε~αγγελίου (Προσκύνησις των Μάγων κ.<'i.). 

δ) Σκηνα\ έκ τiϊς Παλαιάς Διαi11]κης. 

ε) Μεμονωμέναι μορφαl τΥjς Θεοτόκου μετιi τοϋ Βρέφους καΙ. δ.γγέ

λων (εtς τον τροvλλον), πατέρων της 'Εκκλησίας (εtς η)ν &ψίδα), ~μνφ

δών (είς τα σφαιρικα τρίγωνα τού τρούλλου), στρατιωτικών άγίων καl dσκη.

τών (εLς τα κάτω μέρη τών τοίχων) καl τέλος ε'tκόνες δωρητών 11 προσώπων 

τε&αμμένων εις τΟ παρεκκλ1lσιον 1
• 

~ΑπΟ τας είκόνας αUτας καl τCις όμάδας παραστάσεων η Ιδιαιτέρως: 

Ενδιαφέρουσα ήμάς ένταίJ{}α είναι 1l περιλαμβάνουσα σκην&ς Εκ τΥίς Παλαιάς: 

Διαi!1]κης. 

A'L σκηναl αύται, δσας τοUλάχιστον ήδυvή{}ην να ταυτίσω, είναι αί έξης : 

1) Ό Μωϋσi'jς προ τiϊς καιομένης βάτου, έντος της οποίας παρίσταται η 
Θεοτόκος. 

ΤΟ itέμα τοϋτο εικονίζεται δίς, κατΟ: τρόπον Εκάστοτε κάπως διάφορον. 

2) ΤΙ Κλiμαξ Ίακώβ. 
3) Ή μεταφορa της Κιβωτού της Διαitήκης. 
4) CO προφήτης Ζαχαρίας κρατών τtlν έπτάφωτον λυχνίαν. 
5) <Ο προφήτης Άββακοuμ (;) φέρων επι του &μου το «κατάσκιοv 

δρος» (;) '. 
6) <Η εLκΟ)ν τοϋ ~Ησαϊ':ου .καl τοϋ &γγέλου, ή &πασχολοϋσα f)μdς ενταϋίtα~ 
Ποίον σχοπΟν είχεν ή Ενταϋίtα &πεικόvισις -των Εκ τfις Π.Δ. εϊλημμένων 

σκηνών καl συμβόλων τούτων ; 

1 Ε!.κονίζονται τέσσαρες μορφαί. Βλ. τΟ σχέδιον παρι} Π U d e 1, "Εν&' &ν. σ. 

13, εtκ. 13. Ύποτί&ετω, χωρl.ς κανένα ιlποχρ&ντα λόγον, Οτι πρόκειται περL του 

ΜιχαΎ]λ Π' καl. τοϋ Ά-νδρονίκου Β' των Παλαιολόγων μετU. τίίη-• συζύγων των. 

Millingen, "Εν&' cl.ν. σ. 328, &ρι&. 10. ΤΟν ταυτισμΟν δρi}ώς &ποκρούει δ, 

R ίi d e 1, "Εν{).' δ. ν. 
2 Ή εtκΟJν δSν εί'\'αι πολU εlικρι'\•ής. Ό προφ1Ίτης παρίσταται φέρων επι τοϋ· 

δεξιοϋ του ι'όμου H&ov (;) σχ1lματος τριγωνικοϋ, τΟν όποϊον συγκρατεϊ δι' αμφοτέρων 
των χειρων. "Ο Millingen, "Εν&' &ν. σ. 329, &ρι{J·. 17, ύπέf.Ι·εσεν δτι τΟ -δπΟ

τοϋ προφήτου βσ.σταζόμε\•ον &.ντικείμενον εtναι πι{}α'\•ι:Ος 1"1 τράπεζα μ6 ταUς 6ρτους 

τfjς προ-&έσεως. Τοϋτο δμως δfν φαίνεται πι{}ανόν. ΕLς τU.ς δ.πεικονίσεις του {}έματος 

«"Ανωf.Ι'εν οί προφfjταt», περL τοϋ δποίου εU&Uς &.μέσως {}-U. γί-yυ λόγος, λί{tον ύπΟ 

μορφ1Ίν τριγωνικου Ορους κρατοϋσιν δ ΔανιΎjλ καl. δ , Αββακούμ. Πρβ. τ1Ίν εtκόνα 

ε!.ς ηlν Accadeιnia της Φλωρεντίσ.ς παρα S. Β e t t i η i, La ,pittura di icone cre
tese- veneziana e i Madonneri, Padova 1933, πi.ν. XV!If. ΆριστερU. κάτω ό. 

• Αββακούμ, δεξια ε!.ς τΟ μέσο'\' δ Δανι1lλ. Ένταυ{)·α πρόκειται πι&ανώτατα περl. του 

'Αββακούμ, τΟ δε Ορος, τΟ όποϊον κρατεϊ, ιi•ναφέρεται ε!.ς τ1Ίν προφητείαν του· 
(Άββ, 3, Β). 
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Είναι γνωστΟν Οτι τα σύμβολα αύτά, τα αναφερόμενα είς τiγν Π. Δ I t'Ί 

καιομένη βάτος δηλαδ1l, 1'Ί κλίμαξ ~Ιακώβ, η κιβωτΟς τf)ς Δια{}ήχης, ή έπτά

φωτος λυχνία, τΟ κατάσκιον Ορος, όμοϋ μετcJ. πολλών rJ.λ'λων, Εitεωροϋντο ύπΟ 

τών βυζαντινών {}εολόγων 00ς προεικονίσεις τfις Θεοτόκου '. Εlς τΟ &:πολεσti·Εν 
κατα την καταστροφην τοϋ 1922 χειρόγραφον τΎjς Χριστιανικfις τοπογραφίας 
τοϋ Κοσμά ~Ινδικοπλεύστου, τΟ φυλαττόμενον εlς τi)v Ε{,αγγελικi}ν Σχολ1lν 

τΎjς Σμύρνης, σειρCt δλη μικρογραφιών παρίστανε τ1lν Θεοτόχον συνοδευομέ

νην μΕ τα επώνυμα Κιβωτό;, Σκην1l, Τράπεζα, 'Επτάφωτος λυχνία, Ράβδος 

~Ααρά1ν, Βάτος κλπ. 2
• A'l. παρομοιώσεις αύταl μνημονεύονται συχνότατα 

καl Ερμηνεύονται εLς nlν ύμνολοyίαν τ-ϊlς Έκκλησίας. Πολυάριδμοι ϋμνοι καl 

τροπάρια, Εξυμνοί·ντα ηlν Θεοτόχον, &ναφέρονtαι συνεχWς εlς τα σύμβολα 

ταϋτα. "Αρκεί ν" άναφέρω τΟ περιέχον τ&ς πλείστας τών παρομοιώσεων τού

των γνωστότατον τροπάριον «'Άνω{)·ε1' οί προφιjται)> 3
, το οποίον είς η)ν 

ζωγραφικ1lν τών μετΟ: την Ci\ωσιν 'ίδίως χρόνων άπετέλεσε τΟ Ηέμα μεγαλο

πρεποϋς είκονογραφιχΥjς συνΗ·έσεως 4
• "Ακόμη δΕ περισσότερα είναι τα εκ τΥjς 

Π.Δ. σύμβολα, τα &ναφερόμενα εlς nlν Θεοτόκον, τ&. όποία μετ('ι των σχετι

κών έρμηνειt'JV καταγράφει κατCι τΟν 16ον αΙώνα ό ΔαμασκηνΌς Στουδίτης, 

παραλαβcΟν &ναμφιβόλως Εκ παλαιοτέρων πηγWν 5
• 

'Άν λοιπΟν λάβω μεν ύπ" Οψιν &φ~ ΕvΟς τιlς παραστάσεις α1Jτc'ι:ς Εκ τΥjς Π. Δ., 

α'l. όποίαι Εitεωροϋνtο, cilς ε'ίδομεν, προεικονίσεις τ-ϊlς Παναγίας, &φ~ έτέρου 

δΕ δτι εlς τΥ}ν κορυφ1lν τοϋ τρούλλου τού παρεκκλησίου παρίσταtαι 1l Θεομ11-
τωρ μετΟ: τοϋ βρέφους συνοδευομένη ύπΟ &γyέλων, πρέπει, κατ" &.νάγκηγ, να 

καταλήξωμεν εΊ.ς τΟ συμπέρασμα, δτι τΟ παοεκκλ1lσιον τοίιτο Ύιτο &φιερωμένον 

είς nlv Θεοτόχον, δ.νFξαρτ1Ίτως τiiς χρησιμοποι1lσεώς του καl ώς τόπου 

1 Πρβ. Ί ωά'\''' ο υ Δ α μ α σ κ η\' ο υ, Α' λ6γος ύπfρ τΟ)'\' εtr.<'ι'\•ων : «Πάλιν, 
εlκ(J.Jν λέγεται ιj τcVν iσομένω1• αlι.•ιγματωδιJJς σ:Υ.ιαγραφοVσα τG. μέλλοΨτα, cδ; 1} κιβωτΟς 

την &γ[ ω, ΠαρfJέΨοJΙ :Y.al Θ8οτύκον, :Υ-α! ι/ ράβδο;, καl ιJ στάμνα; ... ». Μ i g η e, PG, 
94, l:Z41 ι β'. Βλ. καl. Λ. 'Α δ α μ α'' τ ί. σ υ εlς τό ;τερ. Λαογραφί.α, 1, HllO, 626 κ.έξ. 

2 J. S t r z y g ο \Υ s 1.::: i, Der Bildeι·kreis des griec1ιischen Ph)•siologns, des 
Kosmas IndiJωplenstes und Oktateυch nach Handsclniften der Bibliothek zu 
Smyrna, ιeipzig· 18Η9 (B,γantinisc:hes AΓCJ.ιi\·, 2), ;)fi ·..ι.έξ. πίν. xxv- ΧΧΙΧ. 

3 «"ΑyωιJ-ε~· οί προφιjται σέ :προκαηjγγει?.αJJ στάμι'ον, ρU.βδuJ', πλάκα, λvχι,ι'ω', τρά

πεζω•, Ορος &?.ατόμητο1', χρυσοfί1' {)vμω.τrίριο1' καi σκφ'ψ', πύλην &διόδευτο1', παλάτιοψ 

καl :Υ.λ{μακα καi {)ρόνον τuV βασιλέως,, 
4 Δ ι ο ν υ σ ί. ο υ, 'Ερμηνεία της ζωγραφι:-:f]ς τέχγης, "Εν{).' &ν. σ. 14G, § 10. 

Παραδείγματα τοιούτων παραστάσεων βλ. ε,, Α. Ξ υ γ γ οπού λ σ υ, Κατδ.λογος των 

εlκόνω'\• του JΊ-Ιουσείου Μπενάκη, Ά{)·ηναι, 193G, fJO. 
5 Δ α μ α σ κ η ν ο υ τ ο υ {• π ο δ ι α κ ό '\'ο υ κ α ί Σ τ ο υ δ ί τ ο υ, ΘησαίΙρός, 

έκ.δ. Βενετίας, 1805, Λόγος εlς ηlν Κοίμησιν της Θεοτόχου, 185 κ,έξ. 'Α'\•ατύπωσις 

εν Κ. Δ ο u κ ά χ η, Μέγας ΣυγαξαρισηΊς, ΑUγουστος, 201 κ.έξ. 
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ταφΎjς, τfiς δηλοvμένης δtci. τfiς ~Λ,•αστάσεως τού Χριστοϋ εΊς τiιν &ψίδα καl 

τΥjς Δευτέρας Παρουσίας ε!.ς ηlv άνατολικfιν καμάραν. 

Δεδομένου, κατα ταϋτα, δτι πa:σαι αL εΊς τΟ παρεκκλ1iσιον τf]ς Μονfις 

τϊϊς Χό)ρας παραστάσεις έκ της Π.Δ. σχετίζονται πρΟς τi]ν Θεοτόκον ώς 

προεικονίσεις α1Jτf}ς, δυνάμεθα, νομίζω, να παραδεχθώ μεν μετα πολλΥiς πι{tα

νότητος, δτι καl f} άπασχολούσα 1]μ6ς tο1χογραφία toϊi ~Ησα'ίου καl τοϋ {,πQ 
τoii άγγέλου φόνου τών ~Ασσυρίων fχει tY}v ίδίαν σημασίαν. Είναι δηλαδη 

καl αύτη προεικόνισις τfις Θεοτόκου. 

Είς τΟ.ς γνωστΟ:ς άπεικονίσεις τοϋ εlκονογραφικού 11·fματος, του προελ

-8-όνrος έκ τοϊi τροπαρίου « 'ΆΨωiJ·εν οί προφijται», ό ~Ησα'ίας παρίσταται ε'ίτε 

Εχων πλησίον του ~Εξαπτέρυγον, τΟ όποίον τείνει πρΟς αύτΟν τfιν λαβίδα μέ 

τΟν &ν&ραχα (Ήσ. 6,6 κ.έξ.) 1
, ε'ίτε κρατών εΊς ηlv χείρα την λαβίδα 2

, τΟν 

τελευταίον δΕ τοϋτον τύπον περιγράφει καl ή 'Ερμηνεία τών ζωγράφων 8 • 

•Η παράστασις Ωμως τfjς Μονfjς τiϊς Χώρας είναι μοναδική. Δια τοϋτο. 
δυσκόλως δυνάμεt1α να συλλάβωμεν τiιν σχέσιν αUτfις πρΟς τiιν Θεοτόκον. 

Νομίζω εν τούτοις, ύπΟ πασαν βεβαίως Επιφύλαξιν, δτι ή σχέσις αϋτη 

εύρίσκεται εΙς τοiις λόγους τοϋ Κυρίου πρΟς τΟν ~ΗσαLαν, τοiις"σχετικοiις μέ 

ηlν καταστροφην τών πολιορκούντων τΥιν ~ΙερουσαλΊ)μ ~Ασσυρίων -: «Καί 

l!σο1'ται οί καταλελειμμένοι έν η) ~ lovδaίq., ψυ1jσουσι ρίζαν κάτω, καl ποι?}

σοvσι σπέρμα ϋ.νω. ·Ότι. έζ • lερουσαλ1)μ l!σονται οί καταλελειμμένοι, καl οί 
qωζόμε1ιοι έξ δρους ΣιWν» (Ή σ. 37 ,31-32) .. Καl κατωτέρω: «Ύπερασπιώ 
ύπΕρ η)ς πόλεως ταύτης τοV σώσ(J.ι αVn)1• δι' εμέ, και διd Δαυlδ τΟν 

παίδά μου» (Ήσ. 37,35). 

ΕΙ.ς τα χωρία δηλαδfι ταϋτα ύπόκειται, κατα ηlν γνώμην μου, η εκ τfiς 

Σιwν (Ίερουσαλi)μ) δια τοίi Δαβlδ γενεαλογία τiίς Θεοτόκου καl τοv Ίησοίί 
(Ματ&. 1,16, Λουκ. 3,24 κ έξ.) '. Ti)v γενεαλογίαν δε ταύτην παρέστησεν, 

ώς γνωστόν, γραφικώς η τέχνη, Υ} δη &πΟ τών χρόνων τ&ν Παλαιολόγων, μΕ 

ηΊν πολυπρόσωπον σύν&εσιν, τfιν γνωστην ύπΟ τΟ Ονομα «Ρίζα ~Ιεσσαί», 

&ποβασαν Εξαιρετικ.r7)ς πολύπλοκον κατα τf)ν μεrU η)ν &λωσιν περίοδον 5 • 

1 Π.χ. είκcUν τοϋ Έμμ, Τζάνε εtς τό Μουσειον του Βερολίνου : Ο. \V u 1 f f • 
Μ. Α l p a t ο f f, DenknιaJer der Ikonenmalerei, Hellerau bei Dresden 1925, σ. 
237, ε!.κ. 100. 

2 1<.:\.κcUν Μουσείου Μπενάκη : Ξ υ γ γ όπου λ ο ς, "Εν-&' &ν. πίν, 25Α καl σ, 49. 
3 Δ ι ο ·ν υ σ ίο υ, "Ερμη•νεία, "Εν11-' &.ν. σ. 14.6 § 10. 
·
1 Ό Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς Κ ύ ρ ρ ο υ δίδει έρμη·νεία•ν διάφορον εlς τΎyν φράσιν «οί 

Χαταλελειμμένοι καi οί σωζόμενοι f:ξ Ορους Σιών»: ,_'Εκεί γιΧρ (δηλ. ε!.ς η)ν Σιών) 

ΙfνΟησε σωτηρία, καi τι'ι lκείνωιι γ.ατάλειμμα, τουτέστιι' ο[ 0-εϊοι άπόστολοι, τiιν υlκουμέ
νην εlς Οεογνωσίαν lπέστρεφαν». JHigne, PG, 81, 400 λβ'. 

5 Πρβ. την περιγραφ1jν της Έρμη,•είας τών ζωγράφων, "'E·v&' &ν. 84 § 136. 
Παραδείγματα έκτης έποχ;fjς των Παλαιολόyω•ν προχείρως έν Vl. Petkovic'} 

" 

Ή :.cηρόχυτος γραφΊ] του Χρυσοστόμου 57 

ΠρΟς τ1)ν Εννοιαν δΕ αUτfιν των προφητικ<iη' λόγων του Ήσa·ιου πρέπει, 

Υσως, να σχετισ{}-ίl δ ΨαλμΟς t;6,5 : «il11]τηρ ΣιW1' ερεί Ci.1ιΒρωπος, και 
/J.γ{Jρωπος έγενν;ί{}η έν αύη), καl αVτδς έ{}εμελίωσεν αύη)ν ό ϋψιστος», 

-εLς τΟν Οποίον οί βυζαντινοl έρμηνευταl εβλεπον σαφil προφητείαν περl τfjς 

γενν1lσεως τοϋ Σωτllρος 1
• Πράγματι δε ot στίχοι otitoι αποδίδονται εlς 

βυζαντι νΟν χειρόγραφον Ψαληlριόν με η) ν μικρογραφίαν πόλ.:ως (τijς cΙ.:ρου

σαλllμ) πολιορκουμένης ύπΟ στρατιωτών (άλλόφυί.οι καl Τύρος καl λαΟς 
Αl{}ιόπωΨ, Ψαλμ. 86,4), &πΟ τc'Ον Επό.λξεων δε αύτΎjς nροβάλλει 1) μορφη 
του Ίησοϋ ~Εμμανου1lλ 2 • 

Άλλα καl ή ΣιΟJν &νήκει είς η)ν σειρlιν τών προεικονίσεων τf}ς Θεοτό
κου. Σιών, «{}ν 1jρετίσατο ό f{ύριος εlς κατοίκησιν», Οπως Επίσης καl «πόλις 

ΘεοV, ΣιciJν 1] έκλεκτι], 1] {}εοκατοίκητος», εlναι, μετii πολλών U.λλων άναλό

γων, συνη{}έσταται εΊς ηlν ύμνογραφίαν τiϊς ~Εκκλησίας παρομοιώσεις τfiς 

·Θεοτόκου s. Τ1lν ΣιΟΟν Επίσης καταγράφει μεταξiι των παρομοιώσεων τliς 

Θεοτ6κου xal ό ΔαμασκηνΟς Στουδίτης, αναφερόμενος δ.ιΟ: τfιν έρμηνείαν της 
&φ~ Εν Ο ς είς τfιν προφητείαν τοϋ ~Ησαtου (59 ,20) : «Καl {jζει ένεκεν ΣιWν 4 

ό ρυόμενος, καl αποτρέψει U.σεβεΕας ι:lπδ ΊακUJβ» καl dφ~ έτέρου εΊς τΟν 

ΨαλμΟν 131,13: «δτι εζεJ.έξατο Κύριος την Σιών, ήρετΕσατο αύη)ν εlς 

κατοικfαν έαυτif»> 5
, ~Λλλδ. καl ή Έρμηνεία τ<ί:ιν ζωγράφων, πFριγράφουσα τi]ν 

σύν-&εσιν <<"Άνω11εν οί προφf}ται>>, t1έtει εΊς τΟ είλητάριον, τΟ Οποίον κρατεί 
-ό Ήσα·Cας, ηlν fξηζ χαρακτηριστιχfιν έπιγραφtlν: <<Έγiυ δε πρώην λαβfδ' 

άν{}ρακοφόρον κέκληκά σ', άγνή, και {}ρόνον βασιλέως» 6 , δπου t'Ί ίδέα τiiς 

-Θεοτόκου- Σιι1v ώς κατοικίας καl Β-ρόνου τού Θεού εlvαι άρκούντως σαφ1lς 7 • 

La pejnture serbe du moyen · iige, Ι, Beog-rad 1930, πίν. 9'1. Π, Beograd 
1934-, σ. 33, εLκ. 37, 'Εκ τι:JJ\• μετιi τ1lν ύ:λωσι'' χρόνων ,-ταριl G. J\I i 11 e t, :\lonu
ments de 1'At11os, Ι, Les peintures, Paris 1927, πίν. 151. 3, 240. 1. 

1 ΕΊ){}·ύμιος ΖιγαβηνΟς παριi 1\figne, PG, 128, 888. ·ο Δαμα

·σ κ η ν Ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς, ''Εν-&' &ν. 18h, &.ναφέρει τόν στίχον τούτον του Ψαλμού 
86, διιl ,.α έρμη,•εύση τΟ έπίit-ετον της Θεοτόκου, ΜΎJτηρ. 

2 l\-Ιικρογραφία Ψαλτηρίου, εύρισκομένου πρΟ πολλ<ί)ν ετ&ν ε!.ς ο!κογένεια'\-' των 
'Α-θ·ηγίίJν, της όποίας τΟ δ'\-'Ομα δεν εΙ ναι γ'\-•ωστόν. "Α γνωστος Επίσης είναι καl t] 
τύχη τοϋ χειρογράφου. Σχεδίασμα της μικρογαφίας έδημοσιείι-&η ύπΟ Γ. Λ α μ π ά.
κ η, Χριστιανιχ.1) άγιογραφία τ&ν εννέα πρcότων α!ο')νων, 'Α11-fjναι 1896, σ. 85. Βλ. 
Καt σ. 84, δπου γί'\-•εται λόγος περl του χειρογρ6,φου τούτου. 

8 Πρβ. Λεοντοπόλεως Σ ω φ ρ ον ίου Εύστρ α τ ιά δ ο υ, "Η Θεοτόκος εν τft 
ύμ,•ογραφίι:L, Paris 1930, σ. 63 κ.έξ. fν λ. πόλις, καl σ. 'ίΌ έν λ. Σι(_όν. 

4 Εlς τΟ κείμενον του Δαμασκηνου : "" Ηξει lκ ΣιJJ11 ό ρυόμενος)> κλπ. 
Δαμασκηνός Στουδi.της, "Ε·ν-&' &.,,, 186. 

6 Διονυσίου, •Ερμηνι::ία τ6}ν ζωγρriφων, 'Έγ-&' &.ν. 146, § 10. 
7 Πρβ. καl Σωφρόνιογ Ε1ιστρατιάδην, "Eνft·' &ν. σ. 33 εν λ. κατοι

κία καt σ. 28 εν λ. -&ρόνος. 



58 Α. Ξυyγοπούλου 

Τέλος γνωσταl είναι εlς η)ν Κωνσταντινούπολιν α't δύο είς Ονομα της Θεο

τόκου τιμώμεναι μοναί, 1'1 τΥjς Ίερουσαί·.ΊΊμ καl ή τfις Νέας cΙερσυσαλΊlμ, τfjς.. 

ϋ.λλως καλουμένης Άχειροποιήτου η τών Άβραμιτ&ν t. 

Έκ τών κειμένων λοιπΌν αποδεικνύεται Επαρκώς, δτι ή συσχέτισις τlϊς. 

Θεοτόκου πρΟς τ1)ν ΣιcΟν · clερουσαϊll'Ίμ 1)το κοινΟς τόπος εlς τf)ν σχέψιν τών 

βυζαντινών θ-εολόγων. ~Εκ τούτου δΕ Εξηγείται, νομίζω, ε1Jχόλως ή παρ-ουσία 
τΎjς Ενταϋ-θα Εξεταζομένης εlκόνος του ~Ησa·ίnυ καl τf]ς ύπΟ του &γyέλου· 

ΕξολοΟρεύσεως τών Άσσυρίων μεταξυ τών εtς τΟ παρεκχλΊlσιον τΊϊς Μονf)ς 

τiic ΧcΔρας τοιχογραφιών, αί όποίαι παριστάνουν σκηνUς καl σύμβολα Εκ τfις 
Π.-Δ., {)-εωρούμενα &ς προ;ιχοvίσεις τiiς Θεοτόκου. 

" .Q.' r ' ~ ' c ")' Οϋτω Εκ τ&ν Ιlδη εχτευεντων προκυπτει το υετιχον, ως του ,αzιστον 

νομίζω, συμπέρασμα, δτι ή τοιχογραφία τοίί παρεκκλησίου τfjς Μονiiς τfjς_ 

ΧcίΊρας, ή Ενταϋitα άπασχολήσασα fιμάς, πρέπει να ταυτισ-θtl. &ς πρΟς τΟ
εLκονογραφικΟν {}έμα, πρΟς nlν ύπΟ τού Χρυσοστόμου άγαπη-&εϊσαν κηρ6-

χυτον γραφήν. , 
~Η τοιχογραφία αϋτη προσθέτει εν &χόμη παράδειγμα άναβι(όσεως κατα 

ηlν έποχΥιν τών Παλαιολόγων αUτουσίων παλαιοχριστιανιχων {)εμάτων λη

σμονη-&έντων κατα τσUς κυρίως βυζαντινοUς χρόνους. Βεβαίως η παράστασις 

εΊ.ς ηlν Μον1lν τf]ς Χώρας δf:ν Εχει nlν Lδίαν Εννοιαν, nlν όποίαν είχε κατ,Ξι 
τοUς χρόνου; τfις δημ"ιουργίας της. Τώρα Εμφανίζεται μΕ άλλο δογματικΟν 
·κal συμβολικΟν περιεχόμενον, δπως &νωτέρω &πεδείξαμεv. Ποίος δ λόγος. 
τΥjς &.ρχικfjς δημιουργίας τfjς συv{}έσεως ταύτης είναι ζήτημα Εχον &νάγκην 

μακροτέρας &vαπτύξεως καl δια τοίίτο -&α μας &πασχολ1lση προσεχώ; εΙς Ί.δίαν 

μελέτην. 
Α. ΞΥΓΙΌΠΟΥΛΟΣ: 

------

1 J. Ε b e Γ s ο 1 t, Sanctuaires de B_yzance, Paris 1921, 66 κ.έξ. ·σ 1\f. 
Γ ε δ ε όJ '\', Βυζα'\<τι'\•Οv έορτολόγιον, Κωνσταντιγούπολις 1899, 154β, τ1lν μον1lν Ίε

ρουσαλιlμ '\'}εωρεt, δχι όρ{}cΟς, νομίζω, μετόχιον τίδν Ίεροσολυμιτ&ν. Toi:iτo &πο

r.ρούει ~αι ό R. Janin, Constantinople b}ιzantine, PaΓis 1950, 33t κ.έξ., ό. 

δποϊος δμως -&εωρεϊ τό. ΊερουσαλΊl,ιι καί Νέα "Ιερουσαt3ιμ (fJς Ονόματα μιας καl τfjς_: 

αlιτης μονfjς. 

f 

I 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ 

Μαρτυρίαι περl τfjς Οργανώσεως τfις Κρήτης είς Θέμα κατα τοUς βυζαν~ 

τινοlις χρόνους καl έπομένως τiiς διοικήσεως αUτiϊς ύπΟ στρατηγού δΕν ήσαν 

γνωσταl μέχρι τού τέλους περίπου τοϋ ·παρελθόντος αίώνος είς τους &σχο-

λουμένους περt τα ζητήματα τfjς διοικητικf)ς Οργανώσεως της Αυτοκραa 
τορίας. 

Οϋτως ύπΟ τού Α. Rambaud καl μετ~ αUτΟν UπΟ τοϋ G. Schlumber
ger, Επαναλαβόντος nlv γνώμην τοϋ Ranιbaud, Εδιδάσκετο δτι η Κρήτη 

δΕν ύπΎ)ρξε ποτΕ Θέμα, διότι πρΟ τfiς Οργανώσεως των Θεμάτων αϋτη 

περιf)λ{}εν ύπΟ την εξουσίαν τών ~Αράβων, καΙ δτι Επειτα κατα ηlν περίο

δον άπο τijς &νακτήσεως αuτijς (961) μέχρι τού 8τους 1204, δτε κατελύ&η 

τΟ ΒυζαντινΟν Κράτος, αϋτη Ύίτο ύπΟ την διοίκησιν Κατεπάνω fινωμένη 

μΕ τfιν Πραιτωρίαν, τfιν περιλαμβάνουσαν τα Θέματα <Ελλάδος καl Πελο
ποννήσου 1

• 

Την Επικραrοίiσαν αUτfιν γνώμην &vέτρεψεν &ργότερον, τψ 1898, 1l δη

μοσίευσις \JπΟ τοϋ Uspenslzij τού Τακτικοϋ 2
, εκ τών μέσων τοίi Ενάτου αΊ.ώ

νος, εΊ.ς τΟ όποϊον &ναφέρεται <<δ Πατρίκιος καi.-στρατηγΟς Κρtlτης» {σ. 115), 
κατωτέρω δΕ (σ. 119) μνημονεύεται καl <<0 dρχων ΚρΛτης>> καl εν σ. 1.23-

«οί δομέστικοι, οί εξκουβίτωρες (cod. ξουβίrορες} καl δρουγγάριοι καl Clρ
χοντες Χαλδία; καl Κρ1lrης>>. 

Ί'iιν περίεργον διπλfiν αUnlv &ναγραφ1)ν τοίi διοικηrοϊi Κρ1lτης, Wς 

στρατηγού καl &ρχοντος, Εδυσκολεύθη να έρμηνεύση δ J. Β. Bury, Οστις καl 

Εξ άλλης όμοίας &ναγραφfiς εν τc'ρ αfJτc'ρ Τακηκc'ρ, Ύlτοι στρατηγού καl Ciρχον

τος Χαλδίας, κατfληξε τέλος είς ηlv εl•φυά Εξιlγησιγ, δη ή Κρήτη καl1l 

Χαλδία, πρότcρον &.ρχονrάτα, προήχ-θησαν Επειτα εlς σrρατηγίδας καl δτι ό 

συντάκτης τοϋ Ταχηχού, έρανιζόμενος καl Εκ παλαιοτ~·σων Τακτικων, ώς 

J Ι3λ. G. S c h ln ηι b e r g e Γ, Sigillograpbie de l'EmpiΓe b.yzantin, 
Paris 1884, σ. 189, 200 - 201. 

2 «ΤακτικΟν έν έπιτόμφ γενόμενο'\• έπl Μιχα1lλ τού φιλοχρίστου δεσπότου καt 

Θεοδό1ρας της όρ{}οδοξοτάτης καi άγίας αVτοϋ μητρός», Izstvestjia τoi:i έν Κωνσταν

τινουπόλει Ρωσσικοi:i d.ρχσ.ιολογ. 'Ινστιτούτου, τόμ. ΠΙ (1898), 98 -137. 
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Γεωργ. Κ. ΣπυριδάΎ.η 

Ciλλωστε και ο μετ' αυτον ΦιλόiJεος εΙς το Κλητορολόγιόν του (τφ 899) ', ενφ 
είσ1lγαγεν εις τΟν παλαιΌν κατά/ιογον τΟ νέον &ξίωμα τοϋ στρατηγοϋ Κρήτης, 
παρέλιπε να διαγράψn 11 &ντικαταστήση όμοίως τΟν ύπάρχοντα κατωτέρω 

τίτλον του 'Άρχοντος Κρήτης 2
• 

Ή σύνταξις τοίι Τακτικοϋ τούτου τωτοitετείται χρονολογικώς, ύπΟ μεν 
τοίi }. Bury μεταξu τών ετών 842 καl 856 καl μάλιστα ε!ς τα ~τη 842 • 
843 Ή, ύπΟ δf του Στίλπωνος Κυριακίδου τελευταίως είς τοUς χρόνους μετα 

τΟ 809 καl πρΟ τοϋ 828 \ τοϋ Ετους κατα τΟ όποίον ή Κρήτη είχε πλέον 

κατα,<τη{J-fi Εξ όλοκλrlρου ύπΟ τών Σαρακηνών 5
• 

ΤΎιν μαρτυρίαν ταύτη ν εν τ ψ Τακτικ(Q τοϋ U spenskij περl τfις Κρήτης 

.ω~ στραrηγίδος κατδ το-Uς βuζαντινοVς χρόνους έπεβεβαίωσαν fπειτα καl αλλαι 

:είδήσεις περl τf)ς διοικήσεως της νήσου έκ συγγραφέων, Εγγράφων καl μνη~ 

μείων Cί.λλων Επιγραφικών χαl σφραγιστικών 6
• 

Παρατηροϋμεν δμως δτι πάσαι α't εΊδήσεις αύται άναφέρονται εΊς τοUς 

1 Βλ. ]. Ν. Β ιι r y, The Irnperial adιninistrative Sj•stem in the ninth 
·Century ~·ith a revised text of the Kletorologion of Phi1otheos, London HHl, 
.σ. 132, στ. 1 κέξ. «άλλ' f:πείπερ τδ.ς των &ρχα(ων έ~frέσεις αUχt .-τάσας, &λλ' Οσας 
ό χρόνος άμαυρω{Η'jναι έποίησεν, έκόντι . παρεδράμομεν, φέρε δ1] τιlς έπ! τδ)ν βασι

λέων {lμOn•, Λέοντος καt Άλεξά·νδρου, γ·νωριζομένας τε άμα καl πραττσμέ·νας όJς έν 
πίνα~ος τάξει στιχηδQ, • .Uποτάξωμεν». Πρβλ. καl ]. Β ιι r y, "Ε·ν&' ά·ν., σ. 13·. 

2 Β u r y, "Εν&• &ν., σ. J3. 
3 Β u r ,γ, "Εν&' &ν., σ. 12 καl 14. Τ1]ν χρονολογίαν ταύτη·ν, ήτοι τιl έ'τη 

S42- 843, &ποδέχεται καt ό F r. D Ο 1 g e r Εν Reitrag-e 7.Ur Geschichte der 
·byzantinischen Finanzven\'altung besonders des 10 und 11 Jahrhunderts, 
Leipzig- Berlin 1927, σ. 13, σημ. 6. Ό Ί ωά ν ν. Β. Π α π α δ όπου λ ο ς, 

εLς τΟ f.ργον του «Ή Κφlτη ύπΟ ταUc; Σαρακη'\-•οΊJς (824- 9Gl)», Athen 1948, σ. 
40 κΕξ. δέχεται τ1)ν συγγραφήν του Τακτικού μεταξU των Ετών 812 - F\48. 

4 ΟίΑ. Α. νasi1iev, Η. Gregoire καt 1.f. Canard (Α. Α. 

ν a s i 1 i e v, Bj•zance et les Arabes Ι. La dj•nastie dΆιηorium (820- 86ί). 

Edition franςaίse prep. par Η. Gregoire et Μ. Canard, Brιιxelles 1935, σ. 56, 
,-σημ. 1) δέχονται ()τι ή κατάληψις της Κρ1\της ύπΟ των Σαρακηνών συνετελέσ-&η τφ 827. 

5 Βλ. Σ τ ί λ π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζα,•τιναl μελέτα ι, Π - Ι ν, Έν Θεσσα

λονίκη 1939, σ. 235- 241. 
6 Βλ. Σ τ ε φ. Ξ α"-& ο υ δ ί δ ο υ, :ϊ\-Ιολύβδιναι βοi:iλλαι Κρ1lτης καl • Αλμυροϋ, 

Byz. Zeitschr. 18 (1fJ09), 177 - 178. Κ. llf. Κ ω ν σ τ α ''τ ο π ο ύ λ ο υ, Στρατη
γΌς Κρ1\της, 'Επετ. •Ετ. Βυζ. Σπουδό}ν, Ετ. c;:"' (1929), 316":9fi9. Σ π. Μ α ρ ι νά
τ ο υ, ΕUμά-&ιος ό Φιλοκάλης τελευταΊος στρατηγΟς τοϋ Βυζαντινού {!'έματος της Κρ11-

της, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, Ετ. Ζ' (1930), 338- 393. ν. Ι... a u r e η t, Bul1e
tin de Sigillographie Bγzantine, B.)•zantion ν (1929 - 1!)30), 635 - 6i16, νΙ 

(1901), 801 - 802. Δ ι ο ν. Ζ α κ υ{} η ν ο ϋ, Μf:λέται περl της διοικητι.κης διαιρέ

σεως καl τijς έπαQχιακfjς διοικήσεως Εν τφ Βυζαντι'\'if> Κράτει, Έπετ. •Ετ. Βυζ. 

Σπουδών, Ετ. ΙΖ' (19!1), σ. 263- 2G7. Ν. Β. Τ(') μ α δ ά κ η, ·ο άγιος Ίωά·ννης 

. ό Ξέ·νος καl 1Ί δια-&1lκη ωJτοϋ, Κρητ. Χρον. Β' (1948), 66. 

ΤΟ Θέμα Κρ1'ιτης πρΟ τfις -χατσ.κτ1Ίσεως της ·νιlσου ύπό τίlη• 'ΑράβοΛ' 61 

χρόνους &πο τfjς βασιλείας τοϋ Μιχω)λ Β' (820 · 829) μέχρι τοίi δωδεκάτου 

αίώνος 1
, πλ1lν βεβαίως τfις περιόδου τί]ς κατσχiϊς της νί)σου ύπΟ τών Σαρα

κηνών (827 ' η 828 · 9βl). 

ΠαρcΧ τfιν μαρτuρίαν έν t4') Τακτιχψ του Usμenskij περl στραιηγοϋ 

Κρ1)της, ό V. BeneSeviC, καl μετ" αlιτΟν ό Διον. Ζακυ{}ηνός, προσάγουν καl 
έτέραν Ολίγον d:ρχαιοτέραν, έχ κειμένου άνωνύμου συγγραφέως τών μετα 

Θεοφάνη, κατα τi)ν·Οποίαν τψ 825 η 826, δτε συνεχίζετο Sτι ή άντίστασις 

του Βυζαντινοί:i Κρrlτους κατιi τών έπιδραμόντων εiς τ1lν νfισον Σαρακηνών, 

dπεστάλη δια βραχiJ χρονικΟν διάστημα στρατηγΟς εΊς Κρήτην Ο ΦωτεLνός, 

μέχρι τότε στρατηγΟς τοϋ Θέματος τών "Α νατολικώ\• 3 • 

"Εκ τών μαρτυριών τούτων Επάγεται Ο Διον. Ζακυ{}ηνΟς δτι «ή νfjσος_ 

Κρ1lτη, &ν μ1l πρΟ τiϊς κατακτήσεως, πάντως κατcΧ πΊν διάρκειαν τών πρώ
των άραβικών Επιθ-έσεων καl τών πρώϊων Επιχειρήσεων τcUν &ναληψ3εισ&ν 
ύπΟ τών Βυζαντινών δια τfιν έκδίωξιv τών Άράβων, εΤχε προαχ-3fι εΊς τi)ν 
τάξιν στρατηγίδος» 4

• Τ1Ίν ε!.κασίαν ταύτην του Διον. Ζακυ-8-ηνου περl πιitαR 

νijς οργανώσεως τοϋ Θέματος τfjς Κρήτης προ τfjς &ραβικfjς ε!σβολijς είχε 

διατυπcόσει παλαιότερο_ν, ποιίJτος 'i'Ομίζω, ό Στέcrανσς Ξαν{ιουδίδης δημο

σιεύων σφραγίδα Εκ της ν1lσου τοϋ <<-j- Σ[τjεφcivου στρrη(ηγοίψ>, τfιν Οποίαν 
άνήγαγε χρονολογικώς εlς τΟν δγδοον αlWνα 5

• Ό Σ. Ξαν{Jουδίδης, {)εωρ&V' 

τΟν Στέφανον τοϋτοv στρατηγΟν Κρήτης, εκφέρει πlν γγώμην δτι δΕν του 

φαίνεται &πί{}ανον να άπετέλει ιl viϊσος Θέμα ύπΟ στρατηyΟv πρΟ τfις Επι{}έ-
. σεως τών "Αράβων 6 • 

Πράγματι l'ΞΙ Κρ1lrη είχεν δργανωfJi) εlς Θέμα πολι'J πρΟ της Cιραβικljς

καταχ.τήσεως αϋτ:ης, 1lδη &πΔ τοϋ Ογδόου αΊωνο;, ώς μανS·άνομεv Εκ τfις χα~ 

Ι3λ. παρ&. Δ ι ο''· Ζ α Χ υ{!, η'' φ, "Εν&' Ctν., σ. 2U4- - 267. 
2 Βλ. &νωτ. σ. 60, σημ. 4. 
3 ν. Β e n e S e v i C, Die B_γzantiniscl1en Ranglisten nacJ1 denι Kleto

rologion Philothei (De Ceι·. Ι. Π c. 52) ιιnd naclι den Jerusalemer Handscbrif
t:n zusammengestellt und ι-ediviert, Bγzant. - Neugriech. Jahrl). ν (1926), 
1σ3, 25. Δ ι ο ν. Ζ α κ υ f} η ν ο 'li, "Ε'\•·-θ·' Ct-ν., σ. 264: - 265. Περl της &ποστο.λης 
τοϋ Φωτεινου εLς Κρ{]την τφ 825 11 τφ 826 συζητεϊται Υ.σ.ί ύπΟ των Α. Α. ν a s i-
1 i e v, Η. G r e g ο i r e- l\1. C a n a r d, "'Ε..,.&' 6.ν., σ. &fl; σημ. 2. 

4 Δ ι ο ν. Ζ α κ υ {} η ν ο. U, "'Εν{!·' &ν., σ. 265. Και ό Σ τ ί λ π ω ,, Κ υ ρ ι α

κ ί δ η ς, τοπο&ετων τΟ ΤακτικΟν τoiJ Uspensl~ij είς χρόνους πρΟ τοϋ 828, ''Εν&' 
~ν., ,σ. 235 - 241, δέχεται οϋτcu η)ν ϋπαρξιν στρατηγοϋ ε..,. ΚρΊlτη πρΟ της 6.ραβιχfjς 
επι-&εσεως. 

5 Σ τ ε φ. Ξ α ν -θ, ο υ δ ί δ ο υ, "'Εν-&' &'\-•., σ. 177- 178. 
6 "Εν&' &ν., σ. 178. Πρβλ. τοiί ιδίου καi. «'Επίτομος ίστορία τfjς Κρ1lτης 6.π0 

τών &-ρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των κα{}' 1Ίμdς», Εν Ά-&ήναις 1909 1 σ. 65 . 



Γεωργ. Κ. Σπυριδcί.κη 

τωτέρω σχετιχfις μαρτυρίας Εν τ ψ βίφ του οσιου Στεφάνου τοϋ νέου 1
, μαρ

·τυρήσ~ντος ύπερ τi)ς προσκυνήσεως τών εlκόνων Εν Κωνσταντινουπόλει τϋ 
28 ΝοFμβρίου τού εωυς 767, Επl τf]ς βασιλείας Κωνσταντίνου Ε' 2

• 

1 «Στεφάνου δια:-:όνου της Έ:αλησίας Κω,•σταντι'\•οι•πόλεως εtς τΟν βίογ καί 

μαρτύριον τοϋ παμμriκαρΩς και όσίου μάρτυρος Στεφά·νου του Νέου, μαρτυρΊlσα·ντος 
Επ\. τoii &σεβοUς ε1κονω:αύστου βασιλέως Κωνστα·ντί·νου του καt Κοπρο)'νύμου». 

1Ι i g n e, P.G., 100, !OG~- 1185. 
2 Περl τοϋ fτους του 11-ανάτου του όσίου Στεφά·νου του •γέου δf.ν ύπάρχει παρό. 

πάσι τοις μελετηταις: του ζητήματος τούτου όμοφω·νία. Οϋτως οί Βολλανδισταί ση
μειώνουν Εν τfΊ Bibliotl1eca Hagiogr. Grreca2 , Bruxellis 1909, σ. 235 Οτι ό δσιος 
Στέφα·νος €μαρτύρησε τ1)'\' 28 Νοεμβρίου τού 764, 6ν(ρ οϊ: Κ ω " σ τ. Π α π α ρ ρ η
γ ό π ο υ λ ο ς, Ίστορία τοϋ "Ελληνικού 8{1-νους, Εκδ. 6η (ύπΟ Π. Καρολίδου) 1932, 
τόμ. Γ', μέρος Β', σ. 84, L. Β r e h i e r, La querelle des images (VIIIe- IXe 

·siec1e), Paris 190!, σ. 21, σημ. 1, Κ ω" σ τ. 'Άμα ν τ ο ς, "Ιστορία τοϋ Βυζαν

τL'νοϋ Κράτους, τόμ. Α', 1939, σ. 369 και G. Ο s t r ο g ο r s k y, Gescbichte 
des byzantiniscben Staates, Mίίnchen 1940, σ. 118-οΏτος ά\•τι1Ι·έτως σημειώνει 

Εν σ. 98 ι:i1 ς 8τος τοϋ 11-α\•άτου του καt τΟ 767-τοπο11-ετοϋν τΟ μαρτύριον εlς τΟ 8τος 
"765, παραλαμβά·νοντες .προφα\•ίi}ς τi]ν χρο\•ολογίαν ταύτην έκ τοϋ Ν ι κ η φ όρο υ 
.πατριάρχου Κωνσταντι·νουπόλεως, Ίστορ{α σύντομος (Εκ δ. Car-. de Boor, σ. 72, 
στ. 10 κέξ.). 

"Υ.πΟ τών .πρώτων έΥ..δοτων του βίου του όσίου Στεφά'\'ου του Νέου τοποΊ}ετεί

ται ό 11-άνατός του τψ 766 (βλ. Μ i g n e, P.G., 100,1067- 1068). ΠρΟς η)ν χρ()νολο
γίαν ταύτην συμφων&ν και ό Κ. Δ ο υ κ ά κ η ς, ΛΙέγας Συναξαριση)ς πά·νπιJν των 

άγίων τό'Jγ καf}' &παντα τΟν μήνα Νοέμβριον έορταtομένων, Ά<&ήναι 1895, σ. 600, 
λέγει Οτι ό δσιος Στέφα'\'ος F.γενν1Ί1J>η τψ 713. 

Έ\• Acta Sanct. Octobr. VIII, 131 ο ύποστηρίζεται ύπΟ τίϊ)ν Βολλα\•διστ&ν 

-.Οτι ό δσιος Στέφανος έμαρτύρησε τi] 28 Νοεμβρίου του Ετους 767 εtς 1Ίλικίαν, συμ

·φί[η•ως πρΟς τ(J\' βίον του, 53 έτ&ν. ΤΊl\' ΧQΟ\'Ολογίαν αUτfιν δέχεται περίπου και επα
-ναλαμβάνει ό Α 1 f r e d L ο ιn b a r d, Constantin V, Eιnpereur des Romains 
(740- 775), Paris 1902, σ. 156 · 157, σημ. 3. "Ο Μ α\', Γεδεών, Βυζαντι\•Ον 
,"Εορτολόγων. Μνημαι τ&ν άπΟ τού Δ' μέχρι τών μέσων του ΙΕ' αlώ\•ος έορταζομέ,•ων 

άγίων, έν Κωνσταντινουπόλει 1899, σ. 194β καί. 195α, λέγει όμοίως δτι ό δσιος Στέ
φανος έγε\·νήi}η τψ 714 και Ο.πέ&ανε τφ 767' 28 Νοεμβρίου. ΤΊlν χρονολογ(αν αύτ1)ν 

του 'fi·ανάτου του δέχεται τέλος και ό Κ a r 1 Κ r u m b a c h e r, <Ιστορία της 

βυζαντ;ινης λογοτεχνίας, τόμ. Α', 1897, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, σ. 388-389. 
Ή χρο\•ολογία της -θ·α\•ατώσεως του όσίου Στεφάνου νομίζω δτL δύναται να 

fξαχ&fι &σφαλ&ς Εκ μαρτυρίας έ\' τιΙ) βίφ αύτοϋ περί. του Ετους της γεν,.,lσεώς του. 

Ένταϋft·α λέγει ό βιογράφος του δτι ό δσιος Στέφα·νος έγενΨΙl{}η Ολίγους μηνας μετό. 

τ1lν δ;νάρρησιν εtς τΟν {}ρόνον, τφ 715, τοϋ οtκουμενικοϋ πατριάρχου Γερμα\•ού (Περί 
του 8τους της έν-&ρονίσεως του Γερμανού βλ. Κ. 'Άμα'' τ ο ''• "Εν-&· άν., σ. 351, 
G. Ο s t r ο g ο r s k y, "Εν&' άν., σ. 98 καt l\f α ν. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρ

χικο\. Πί.,•ακες, σ. 255). «Τψ δε χρόνφ της αυτης [=τfjς μητρΟς του όσίου Στεφά

\'ουJ συλλ11ψεως, ό δρ11-ότομος [γρ. δρf}οτόμοςJ τ&'\' της εκκλησίας δογμάτων {Jφη

γητΊlς Γερμανός, ό κοL'νΟς 1Ίμιί\\' πατ1lρ της βασιλευούσης πόλεως Θεου ψΎιφφ έμπι

. .στεύεται τοiις ο'ίακας» {I\f ί g n e, PG, 100, 1076 ο). Μετδ. ηlν έν&ρόνισιν τοϋ πα-
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"Εν τίρ βίφ τούτφ αναφέρεται δια μακρών :περl τών διώξεων τών εικο

·vοφίλων ύπΟ τώv εικονομάχων βασιλέων, τοϋ Λfοντος Γ' (717- 741) καl 
μάλιστα τού υίοϋ καl διαδόχου αύrοϋ Κωνσταντίνου Ε' (741 775), Επl 
τfις βασιλείας τού Οποίου έδuhzitη καl Εμαρτύρησεν ό δσιος Στέφανος ό Νέος. 

<Ο Στέφανος, γεν\'ηθ·εlς Εν Κωνσταντινουπόλει καl άφιερω{}είς, παίς ετι, 

ύπΟ τόJν γονέων του εlς την 'f:χκλησίαν, ώδηγή{tη ύπ~ αUτων, ε"εχα τϊϊς'>''&να· 

στατώσεως τΥjς Έκχλησίας τ<Ρ 730 ύπΟ τοίi είκονομάχου βασιλέως Λέον

τος Γ', εϊς μοναστήριον Εν τcQ Εν τϋ Βιϋuνίq. Ορει τοϋ ΑUξεντίου δπου καl 

Εχάρη ούτος μοναχός 1. Δια tl)V εUσέβειαν καl ηlν α{Ισtηρrlν Εγχράrειαν αυτού 

δ δσιος Σ·cέφαvος κατέλαβε ταχέως έξέχουσαν &έσιν μεrαξiJ των Εκεί μονα

·στών καl Ερημιτών, προσεκλήι<tη δ' άργότερον υπΟ τοίi Κωνσταντίνου Ε', 

λόγφ τοϋ χί>ρους αl!τοίi μεταξύ τοϋ Εκεί κόσμου των μοναχών, να ύπογράψη 

εlς τΟ πρακτιχΟν της συνόδου τiiς <lερείας (754) περl τl)ς καταδίκης τiiς 

προσκυν1lσεως τών εικόνων 2
, 

<Ο δσιος Στέφανος δμως oU μόνον f!ρνή{}η κατηγορηματικώς να ύπο

ΎQάψu, &λλcΊ. καl cΊπεδύ&η συγχρόνως εlς άγώνα υπf:ρ τώv εικόνων. <Ένεκα 

τούτου ύπέστ-η ούτος έπl Ετη διώξεις πολλάς, 11τοι Εξωρίσ{}η καl Εφυλακίσ&η 

καi. τέλος, έπειδfι παρέμενεν Ciκαμπτος εις τCι.ς ύπΕρ τών εικόνων πεποι {}Ίlσεις 

του καl κατεπάτησεν Ενώπιον τοίi βασιλέως Κωνσταντίνου Ε' νόμισμα, φέρον 

την εικόνα του, ένεκλείσ{}η αιi{}ις Εν τfi δημοσίq. φυλακiϊ τiϊς Κωνσταντινου

πόλεως. « ... Καl παρευ&V τΟν &γιον δεδεμένον Εκ του τραχήλου, Οπισ-Ηεν δΕ 

τCι.ς χείρας, πρΟς τΥιν τοϋ Βυζαντίου δημοσίαν φυλακην τούtΌν παρέπεμψεν, 

;εv{}·α Επιλέγεται τΟ ίερΟν πραιτώριονι ώς έννόμως κρι-3-iϊναι αUτόν, διότι βα

σιλέως χαρακτfιρα &.νόμως πεπάτηκεν ... ΕVρεν δε Εν τοίς έχεϊσε έγκεχλεισμέ
νους λογάδας του άγίου τών μοναχών σχήματος, ωσεl τριαχοσίους τεσσαρά

·κοντα δύο τΟν &.ρι&-μΟν Εκ διαφόρων χωρc7Jν, τους μf:ν ρινοτμήτους, τσUς δΕ 

-&πομμάτους, dλλους χείρας κεκομμένας Εχοντας, δ:ις μη ύπογράψαντας κατd 

τών άγίων εΙκόνων ... Οί δε πατέρες ούτοι πάντες έδέξαντο τοϋτον ώς &ρχι-

τριάρχου Γερμανοϋ, γε\•ομένη\' τfι 11 Αυγούστου του ετους 715 (βλ. εν Acta Sanct. 
·Octob. VIII, 131Α-Β), «με{}' 1lμέρας τι\•0:ς 1l {}-εοφιλεστάτη ώς Επάλη{Ι·ες αϋτη νέα 

"'Αν\'α του χρό\•ου συμπληρω{}έντος γεννij. τΟν εν πνεύματι νέον Σαμουήλ. ΤΟ δε ιιε\'

''η-&ηναι τούτο-ν παρευ-G·Uς τi] τοϋ πρωτομάρτυρας κλ1Ίσει Στέφανον ώ\•όμασαν» 

(}11 i g η e, 'Έν11-' &.\•., 1077ο). ΠλΊlν δJΑοο'ζ του Ετους της γενν1Ίσεως, του 715, ό 

~ιογρ~φ~ς ~ναφέ?ει ~α~ τ1l-ν ήμ:ρ~;yί~·ν το~ {}~,\•άτ?υ του, τfι ,2811 Νο,εμβρί?υ: ~.ροσ
ετι δε οτι ηγε τοτε ο Οσιος τ:_γο-c~ον ετος της ηλικLας του· « Ετελειω{}η δε ο αγιος 
τοϋ Θεοϋ καl όσιομcί.ρτυς Στέφα\'Ος τφ .πεντηκοστψ τρίτφ χρό\•φ της ωJτοϋ 1Ίλικίας, 

μηνl. Νοεμβρίφ, εtκcί.δι όγδόυ, δ-ν ίΊ τΟ στοιχείο\' του Ε παρCι τών φιλοδαιμόνων έκ

πορεύι::ται Ι3ρουμαλωτών~ (JH i g n e, 'Έ'\'11-' 6Λ•., 1177 D -1180Α). Κατ& ταύτα ό 

δσιος Στέφα\'ος ό Νέος έμαρτύρησε τι{;ι 767, μη\•6ς Νοεμβρίου 28. 
ι ]Η i g n e~ 'Ένft·' dν., 1084: Β ~ 1088 D . 
2 "Ένf}' 6.\•., 1121 D - 1124 Α. 
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ποιμένα καl καΗηγηηlν σωηlριον καl παρ~ αUτοίi Εδιδάσκοντο καl αVτφ 

τοUς λογισμοUς άνέφερον. ΛοιπΟν γέγονε τΟ πραιτώριον μοναστ·1lριον, παν

τΟς τού μοναzικοii κανόνος Επιτελουμένου>> \ 
Οϋτω του Οσίου Στεφάνου εύρισκομένου εν τή φυλακi] μετα τών ώς Civω 

τριακοσίων τεσσαράκοντα καl δύο μοναχών, << ... ~Εν μιQ. δετών ήμερών κα

itεσ8εlς (sic) μετ(l τών συνδεσμωτών Πατέρων ό "Όσιος, έκινή&η λόγος περ'ί 
τώv κατα χι6ρας [τών] γεγονότων βασάνων, τοίi διιογμοίi παρό. τών &οχόν
των του τυράννου. Παρ1lχ'θ·η δΕ εlς μέσον ~Αντώνιος τfίς Κρητών ηlσου, 

&παγγέλλων τΟ Ηεό{}ετον θ·Uμα καί φησιν. Πώς ύπ' Οψιν &δακρυτl &γάγοιμι, 

Πατέρες τίμιοι, τα τοϋ άββα Παύλου &ριστεύματα ; Ούτος γCχρ ό γεννάδας 

κατεσχέι1'η ύπΟ Θεοφάνους άρχισατράπου τijς νήσου τΟ έπίκλην Λαρδοτύρου

καl προσ1lχ{}η πρΟς Εξέτασιν Εν τψ λεγομένφ πραιτωρίcρ τοϋ <Ηρακλείου. 

Προl\χειτο δε πρΟς γf\ν 1'1 τοU Χριστού εtχών, κα{}~ δ ύπΕρ ήμών Εσταυρώ{}η. 

καl τΟ τcJJν βασάνων Οργανον, τΟ παρ~ ~Έλλησι λεγόμενον κατα:τrέλται καί 

φησιν ό στρατηγός' cb Παύλε, εv Εκ τών δύο σοι πρόκειται, η η)ν εLκόνα 

πατ1lσαντα ζijσαι, 11 τfi βασάνφ :τcαραπεμφ{}lϊναι. ~ο δΕ Ciγιος φωνή μεγά~ 

λη &νέκραξεν. Μη yένοιτό μαι, Κύριε Ίησού Χριστέ, ΥίΕ ·τού Θεοϋ, πα

τfισαί σου η)ν σαρκομοιόμορφον {}είαν είχόνα, σκήνωμα ύπάρχουσαν τoii 

φοβερού σου Ονόματος. Και πρΟς γΥjν νενεuκcΟς η)ν προσ1lκουσαν προσκύνη~ 

σι ν προσfιξεν τfi άγίg εLκόνι. Θυμωt1εlς δΕ ό στρατηγΟς τούτον έκδυ{Ηiναι 

προστάττει, ει&~ οϋτως άπλωitiiναι πρΟς τσUς καταπέλτας. Καl περισφίγξαν

τες o'i ύπηρέται τΟν "Άγιον πρΟς ταίς δυσl σανίσιν &πό τε τραχ1lλου έως. 
άστραγάλων καl δια σιδήρων τούτου τα μέλη κα&ηλώσαντες, κυκλό-3-εν τε 

πυρκα'ί&.ν ύφάψαντες παμμεγέ{}η, οϋrως Ολοκάρπωμα δια πυρΟς τΟν οι Α γιον 

πεποίηκεν ό τοίi παρανόμου βασιλέως παρονομάψατος Clρχων» 2
• 

Μετα nlν δ.φ1lγησιν ταύτην τού δ.πΟ Κρ1lτης ~ Αντωνίου περL της ftανα

τώσεwς του &ββα Παύλου {,,σ του στρατηγου Κρήτης Θεοφάνους του Λαρ· 
δοτύρου, διηy1iΗΥJ ό πρεσβύτεQος Θεοστήρικτος, Εκ τοϋ μοναστηρίου τijς

Πελεκητης Εν Μικρg Άσίg πρΟς τΟν "Ελλ1lσποντον, περl όμοίας δ.γριότητος 

χατα των μοναχών τf]ς μονfις τα·~της του στρατη·rοϋ Μιχαηλ τοϋ Λαχανοδρά

κοντος <<τοίi dρχοντος τflς ~ Ασιάτιδος γαίης, Ονπερ Λαχανοδράκοντα κα

λοϋσιν>> 3
• 

Μετ~ Ολίγον δ δσιος Στέφανος δια τf}ν άσεβη, ό)ς άνωτέρω, πρdξίν του, 

νd καταπατήση τΟ φέρον ηlν είκόνα του βασιλέως νόμισμα, παρεδό{}η Εκ τfiς 

φυλακfiς είς τΟν Οχλον, Ο όποίος, σύρων αUτΟν δια τών Οδών πρΟς διαπόμ-

1 Μ i g η e, "Eνit" άν., 11608-D. 
2 'Έν{}' α'\!, 1 11648-D. 
9 'Έ'\•{}' &ν., 1164D -1165Α. 
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πευσιν, 8-&ανάτωσε τέλος τούτον δια ραπισμάτων καΙ. &:λλων κακώσεων 1
, ώς 

Εν τψ συvαξαρίcρ λέγεtαι, τίί 28η Νοεμβρίου, dyοντα τΟ πεντ-ηκοστΟν τρίτον 
ετος τiϊς ήλικίας του, Ύlτοι τψ 767. 

CO βίος ο-δτος τού Οσίου Στεφάνου συνεγράφη τψ 808 2 ύπΟ του Στεφά
νου διακόνου τΥjς Μεγάλης ~Εκκλησίας κατα προτροπήν, όJς λέγει δ 'ίδιος, τοϋ 

~Επιφανίου, διαδόχου τού Οσίου Στεφάνου Εν τψ βουνψ τοϋ ΑUξεντίου καl Εξ 

&φηγήσεων πρΟς αUτΟν ύπΟ τών Επιζώντων μα{}ητών καl συναγωνιστών τού 

δσιομάρτυρος Στεφάνου, &λλα και Εξ U.λλων συγχρόνων του <Οσίου προ

σώπων 3
• 

ΕLς nlν παρατι-&εμένην δ.νωτέρω άφήγησιν τοϋ Εκ Κρήτης Άντωνίου 

περl τfiς διώξεως τών είκονοφίλων έν Κρ1lτη καl τού μαρτυρίου τοϋ &ββά 

Παύλου κατΟ: διαταyην τοϋ στρατηγοίι Θεοφάνους τοϋ Λαρδοτύρου, Εχομεν 

ρητfιν μαρτυρίαν δτι πρΟ τού -&ανάτου τοϋ Οσίου Στεφάνου, Υιτοι πρΟ του 

767, 1l Κρήτη διοικητικcΟς δ.πετέλει 'ίδιον Θέμα, μανί1άνομεν δε καl περl 

στρατηγού αUτης κατα τΟ ετος τοίiτο η τΟ προηγούμενον, Θεοφάνους τού 

Λαρδοτύρου, δ Οποίος μετ' U.λλων Επίσης άξιωματούχων του Κράτους, 11τω 

τοίi άνωτέρω στρατηγοίi των Θρακησίων Μιχω)λ τού Λαχανοδράκοντος, τοϋ 

δ.ρχιτελώνου τοίi κόλπου Νικομηδείας Αυλικαλάμου κ.Ci., Εβωl·Ηησε τΟν αυτο~ 

1 1\:ί i g 11 e, "Εν&' άν. 1 1177c. Περί του μαρτυρικού τούτου frα'Ι•άτου του δσ[ου 
Στεφ&νου άναφέρει καl ό Νικηφόρος πατριάρχης Κωνσταντι,•ουπόλεως εις η)ν Σύν

τομον ίστορίαν του {έκδ. Car. de Boor, σ. 72, στ. 10 κέξ.). 
2 Βλ. Μ i g 11 e, "Εν{}' &·ν., 1067- 1068. Κ a r 1 Κ ι· u m b a c h e r, 'Ένtl·' 

&·ν., σ. 388- 389. Ό G. Ο s t r ο g ο r s k y, "Ey&' &ν., σ. 98 λέγει τΟν βιογρά

φον του όσlου Στεφάνου, Στέφανον τΟν διάχονον, μα-&ηη~\'' σ.Uτnυ. 
3 l\I i g η e, P.G., 100, 118ιs-c. «Ταi3τά μου του Ελαχίστου τσΟδε πο·ν-1lματος, 

τCι Εκ.λεχitέ,•τα παρα τ{Τη• του &γ ίου &γχιστέων, γνωρίμων, συγγενων, συνοίκων, όμω

ρόφων καl φοιτητόJν, ο'ό μ1)ν &'λλU κσ.L παρlι των τού τυράννου συμμυστ6)'\•, τGn• 

&κμΊ)'' εν τψδε τ(ρ βίφ συ~ώ·ντων, &.λη·θ,ι·νc\: διηγΊlματα. 'Αλλ'' J) Πcί.τερ τίμιε, καl 

του ωJτο-υ βουνού καΙ. του σπηλαίου καl του τρό:cου διάδοχε, όσιeι'η:ατε Έπιφcί.\'ιε, 

δ καl πρΟς τΟ τοιόνδε εγχείρημα έπιτάξας καt προτρεψ&με,•ος τ1)ν έμ1)ν ταπεL'νότητα, 

παριδCuν η'Jν τε i.διωτείαν κα1. νωU·ρείαν μου, δέχοιο &περ καt Uκνου πα,•τΟς δίχσ., έκ 

τ(Ί)ν πολλιίJν Ολίγα συ.λ.λεξcί.μενος, Επιφέροιμι, συνεργΟν προκατασχΟη• έν τούτοις των 

σων εύπροσδέκτωγ Θεφ εUχcJJ'' τ1)ν καλλιέπεια'\'». Του βίου τούτου του όσίου Στεφcλ

νου του Νέου fχομεν καt διασκευι)ν ύπΟ του Σ υ μ ε {Ό ν Μ ε τ α φ ρ 6. στ ο υ. Βλ. 
Κ ω ν σ τ. Δουκάκη, "Εγ&' &ν., σ. GOO- G24. Μ α'\'. Γεδεών, "Εν&' &ν., 

σ. 281α. ]. G i 11, Α note of the life of St. Stephen the Jonngeι- b_y Symeon 
l\1etaphι-astes, Byz. Zeitschr. 39 (1939), 382- 386. ΕLς τΟ κείμε'\'0'\' του Συμ. Με· 

ταφράστου ~!χουν παραποιηfΗΊ κύρια Ονόματα καl γεγονότα. Οϋτως αναφέρονται εlς 

το-Uτο (βλ. Κ. Δουκάκη, 'ΈγΟ·' &ν., σ. Glf.i. 1\·Ι. Γεδεών, "Εν&' αν., σ. 

287 α) δ στρατηγΟς Κργjτης Θεοφάνης ό Λαρδότυρος ώς στρατηγΟς τfjς Κύ;τρου 

(πρβλ. καt Β. Λ αού ρ δ α ''• έν Κρητ. Χρο·ν., Ε' (1951), σ. 51- 52), δ Μιχ. Λα
χα·νοδράκων c~Jς .Μηχανοδρcί.κων (Κ. Δ ο υ κ ύ. κ η, σ. 619) καί ό dντιγραφε1.~ς Κομ

βοκό\•ων (1:1 i g n e, 'Έ,•{}·' &\'., 1140c) dJς Ι{ομβοκδσων (Κ. Δ ο υ r.. ά κ η, σ. 612). 

ΕΠΕΤΗΡΙΙ; ETAlPEIAJ; ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠι::JΥΔΩΝ 'Έτc;; ΚΑ' 5 
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·κράτορα Κωνσταντίνον Ε' είς τΥJν έφαρμο"οlν τΥ]ς είκονομαχιχfις αύτοϋ πολι

τικiiς 1
-

' περ'ι τω-ν χρο'νων καιQ' ο\Jς ffiργανώ{}η τΟ πρώ-Τί-θ·εται τώρα τΟ ζηtΎ]μα υ· 

τον το Θέμα τfiς Κρήτης, _ , _ 
Είς τΟν Συνέκδημον τοϋ ·Ιεροκλέους, πληροφορουντα περι της. διοικη

τικfις διαιρέσεως τοϋ Κράτους έπl Ίουστινιανοϋ, &παντιi Υι Κρήτη 00ς ίδιαι
τέρα Επαρχία διοικουμένη ύπΟ κονσουλαρίου 2

• 

'Ε ;ούτου fχω τΥιν γνώμην, δτι Εφ" δσον κατ& τΟν Εκτον αίώνα, δτε 
κ " , ~Α 

τοϋ κράτους Εκτεινομένου πρΟς νότον μέχρι τfις Ενδοχώρας, τfις β~ρε~ου ~ φ_ρι-

η-ς καl Επομένως τijς Κρήτης ούδένα κίνδυνον διατρεχουσης, η νησος υπηρ-κ " .,. ~~ " , ' ' ι:ιε ' ' ξα'ρτητος Επαρχία ειναι αδυνατον εις τους κατοπιν χρονους, στ 
χ εν ως αν ε " • , ι: " Θ' 
Ενεκα τΥις άραβικfις Επεκτάσεως &πΟ τοϋ Εβδόμου αίώνος ηρχισεν η ε:ς '"εματ~ 
διοργάνωσις του Κράτους Ε.πl τίi βάσει τfις ύ~ιστ~μ~νης ~στρ~τιωτικ~~ διαι,ρε-
εως Β ν& &πώλεσεν 1i Κρήτη τi)ν διοικητικην αυτης αυτοτελειαν, εαν μαλι-σ • , , _eι, _ , • -

ληφ{}U fτι ύπ" Οψιν καl 1i γεωγραφικη τοτε υεσις της νησου ως του 
στα " ' ' , - Ρ 'δ αl 
πλέον προκεχωρημένου συνόρου τοϋ Κράτους ~ρ?ς ~οτ~ν ~ετα τη~ ο" ο~ κ 
τών νοτίων &κτών τfις Μικρdς Άσίας Επειτα απο την απωλειαν της Αιγυπτου 

(641) καl τiiς Κύπρου (649), 
Ε'ις λόγους λοιπΟν &μύνης &πΟ έχ-&ρικfις εlσβολΥjς -ι Οφειλομένης, κατd 

~ Κατό. τ1Ίν συγγραφην της παρούσης πραγματείας παρετήρησα δτι ό Θεοφάνης 
δ Λαρδότυρος ώς διοικητ1Ίς της Κφ]της αναφέρεται εκ του ~t.o~ του ,όσίο~ Στεφ~νου 
άπΟ πολλοϋ ε'ίς γενικό. και είδικώτερα συγγράμματα πολιτικης ωτορι~ς. Ε~ τσυτ~ν 
, ' " • ' - C h L e Β e a u Histoire du Eas · Ernpιre (εκδ. Β), εις το εργον υπο του . , _ _ , 
' VI p ' 1819 σ 441 ) έγεται δτι μεταξi! τών έπαρχιακων διοικητων διεκρι-τομ. , arιs , . , ' , 

-&η εlς τό.ς διώξεις κατιl τ&ν εiκονοφίλων δ «Theophane Lardatyre, gouνerneur 
de l'ile de Crete». 'Εκ τούτου πιστεύω Οτι παρέλαβεν. ό Κ ω,ν σ τ. ~1 α π~ ρ ρ ~1-

, ' 0 ς 'Ιστορία τοϋ Έλί\:t]'V."Εi}νους &πΟ τ&ν αρχαιοταtω'\' χρονων μεχρι των 
γοπουτ, , , ~ Θ ' Λ 
" _Q, • - τ' Γ' 1886 σ. 465 διότι &ναφέρει τοiίτον ενταiί#α ως '"'εοφαγη αρ-χ:αυ· ημας. ομ. , , , , , _ β' _ 
δ ' ν .Τ, ου Θεοφ·ά.,•ους τοϋ Λαρδοτύρου -μνημονεύει τέλος, αντλώγ εκ του ιου του 
ατυρη . , 154 1 

όσίου Στεφά'\•ου, καί ό Α. L ο m b a r d," Εγ{}' ,α .... , σ. 90, σ,ημ. s_κα~ σ. _ .' ~ημ. , 

ξ , α"λλοJν άξιωματι:iύχωγ τοϋ Βυζαντι'\•ου Κρατους πολεμιων των οπαδω'\ της προ-
μεταυ · , , I' 
σκυν1Ίσεως τffiγ εiκόνω'\'. Τελευταίως :ι.αl ό Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς εις την με .ετην του 
«'Ο &γιος 'Ανδρέας δ έν τίj κρίσει :ι.αl ή Κρ1lτη έπί εiκονομαχίας», Κρητ. Χρον., 

Ε' (1951), 51, " , 
2 'Ι ε ρ 0 κ λ έ 0 υ ς, Συνέκδημος, 649 (εκδ. Ern. Hon1gmann, Bruxe1Ies 

1959. σ. 19) «ιa. 'Επαρχία Κρ{1της. ΚρΊlτη ύπΟ κογσιλάριο'\', πόλεις κβ». 
's Βλ. Η. G e 1 z e r, Die Genesis der byzantinischen _Themen;erfassung, 

Leipzig 1899, σ, 75 (Abhandι d, kgι Siίchs, GeseJι d, \VISS, Ph-hist, cι Bd, 

18, Nr, 5), , Θ , 
4 'Ο !{ 00 γ σ τ α ν τ ί ν 0 ς Π 0 ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο ς (Περι "'εματων, σ. 

16, 5 κέξ, Βό .. •·νης) όμιλ&ν περ\. του 'Α'\·ατολικοϋ Θέματος παρατηρεί Οτι 1'1 δρyά'\'ω-

Τό Θέμα Κρ1lτης πρό της κατακτι]σεως της ν1lσου ύπΟ τών 'Αράβων 67 

πρώτον λόγον, τijς ίδρύσεως τοϋ Θέμα-rος Κρήτης, ~νομίζω δτι ή Οργάνωσις 
τfiς νήσου είς στρατηyίδα Εγένετο,· αν μη παλαιότερον, πι-θ-ανώτατα ύπΟ τσϋ 
Λέοντος Γ' (717- 741) είς τον όποίον aποδίδεται μά),ιστα ή συστηματικi] 
Οργάνωσις τ& ν Θεμάτων ι. 

~Επ~ αUrοϋ τΟ ναυτικΟν Θέμα τών Καραβησιάνων, ύφιστάμενον 1lδη τψ 
687, διηρέ-&η εΊς δύο Θέματα, ών τΟ Εν τών Κιβυρραιωτών 2 περιελάμβανε 
τ&ς '\'Οtίας &κτ-δ:ς τ-fις 11ικράς Άσίας 3

, τΟ δ" ετερον τας νrlσους τοϋ ΑLγαίου 
πελάγους 4

• Εύνοϊκοl δροι δι&. τΥιν Οργάνωσιν ταύτην τών νa'υτικών Θεμά
των, ΕντΟς roii πλαισίου βεβαίως τfiς δλης &μuντικfiς Οργανώσεως της Αf>το
κρατορίας, -&α ύπfιρξαν αί συχναL Επιδρομαl τών "Αράβων καl μάλιστα 1'1 

άπΟ τoii 717 - 718 τρομερδ. ύπ' αUτών πολιορκία τijς Κωνσταντινουπόλεως, 
&πο ξηρiiς δια στρατοϋ 80.000 καl &πο ,~αλάσσης διa 1800 πλοίων'. 

~ο Λέων Γ' μεηΧ τiιν άπόχρουσιν τών "Αράβων καl την σωτηρίαν τfjς 
Βασι/,ειιούσης, όργανώνωv τα &νωτέρω ναυτικCι Θέματα πρΟς παρεμπόδισιν 
νέων &πΟ -&αλάσσης Επι{}έσεων, πιστεύω δτι {tα &νέδειξε τότε δια τοUς ίδίους 
&μυντικοUς λόγους καl ηΊν Κρ1lτην είς Θέμα ύπΟ στρατηγόv, ϊνα οϋτω, δεδο
μένης καl τΥiς άπομεμαχρυσμένης αlιτfjς {}έσεως, δύναται αϋτη να ύπερασπίζη 
έαυτ1)ν έπιτυχό'Jς &πΟ έχ-&ρικfjς είσβολfjς, 

Κατα τσUς χρόνους τούτους μάλιστα, 11τοι κατ& τc'.ις πρώτας δεκαετηρί
δας τοϋ Ογδόου αiώνος, ώς μαν-&άνομεν Εκ τοϋ βίου τοϋ άγίου ~Ανδρέου, 
μητροπολίωυ Κρ1iτης, Ίlσαν συχναl α'L έπι-&έσεις τών Άράβων κατό: τijς 
νήσου· είς μίαν δ" έπιδρομ1iν, &ποτυχόντες οi;τοι να καταλάβωσι τΟ ΟχυρΟν 
«τού Δριμέως>) η) όποίον ύ;τερ1Ίσπιζεν ό δ.γιος ~Ανδρέας, ύπέστησαν βαρείας 
&.πωλείας 6

• ΊΌ σημαντιχΟv τοϋτο γεγονός, τΟ όποϊον διέσωσεν είς fΊμάς δ 

σι ς των Θεμάτων ύπηγορεύ{}-η η) πρώτον fκ τfjς &γcί.γκης τfjς &μύνης του Κράτους &.πΟ 
των &ραβικων επιδρομών. 

J Βλ. Η. G e 1 z e r, "E,··i}' &ν., σ. 72 ϊ:έξ. καl σ. 34. Πρβλ. καl Σ τ ί λ π. 
Κυριrικί.δην, "'Εν-&' Cιν., σ.1!G. 

2 Η. G e 1 z e r, "Ε-ν-&' &ν., σ. 34. •ο Κ. "Α μ α'\' τ ο ς, "Εν-&' Cιν., σ. 324, 
πιστε-ύει δη οί Καραβησιάνοt 'ίσως εΙναι οί ωJτοL πρΟς τοUς Κιβυρραιώτας, &νάγιοι 
δ' εκ το'ύτου η~1ν 6ργά,•ωσι'ν του Θέματος των Κιβυρραιωτων εlς τΟνΖ' αL&·να επι 
τfjς βασιλε{ας του ΚόJνσταντος. 

3 Η. G e Ι z e ι-, "'Ε·ν{}-' άν., σ. 3!. G. Ο s t Γ ο g ο r s k :y, "Εν/}' &ν., σ. 105. 
-ι G. Ostrogorsky, "Εν&' &ν., σ.105. 
Βλ. Κ. "Α μ α -ν τ ο ν, "Ε,•&' &ν., σ. 343. 

6 Βλ. «Βίος τοϊί Εν άγίοις πατρΟς 1'1μ&ν 'Α'\-'δρέου του 'Ιεροσολυμίτου &ρχιεπι· 
σ:;ι:όπου γε'\•ομένου Κρ11της». Ά &. Π α π α δ οπού λ ο υ- Ι{ ε ρ αμέ ω ς, 'Ανά
λεκτα 'Ιεροσολυμιτt:ι.fjς Σταχυολογ(ας, τόμ. 5, Εν Πετρουπόλει 1898, σ.177, στ. 3 κέξ. 
«Τί δε διά τΟν έαυτου δοϋλον καl φίλον ό ΘεΟς τοlς πολεμίοις έχ-θ·ροΤς πεποίηκε'\-' ; Οί 
γδ.ρ &λιτήρωι 'Αγαρηνοl έν &αλάσση τΟ Ορμημα α-Uτδ)ν &έμενοι, διcf. πλή&ους σκα
φών ε"' τϊΊ φιλοχρίστφ Κ ρητών '\'1(1σφ έκμαγόJς έπέστησαν, Οπως αύτοUς cδς κατακρίτους 
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βιογράφος τοϋ dγίου ~Ανδρέου Κρήτης Νικήτας ό πατρίκιος καl κοιαίστωρ, 
έμφαίνει νομίζω Επαρκώς Οτι κατ& τi}ν περίοδον ταύτην -&α είχεν Ύlδη όργα
νωitii ή άμυνα τfις νήσου, όSστε να είναι εϊς 11έσιν να άποκρούu αϋτη δια 
των 'ίδίων δυνάμεων τας έπανειλημμένας <<έχ{}ρικ&ς έπιβάσεις>>, καl Επομένως 
δτι πι{}ανώτατα είχε τότε άναδειχ&fj ή Κρήτη είς Θέμα. 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ή του Θεου κρίσις, διό. τό.ς άδίκους ωJτων κατα τό)ν χριστιανών επιβάσεις καl εν 
Κρήτη καταδικάσι1· τiρ γό.Q δχυρώματι τφ προσαγορευομέγc:ρ Του Δριμέως, ε" Φ 
πρΟς τΟ σύγη-&ες ό του Θεου άγ·-&ρωπος μετό. του ύπ' αVτου ποιμαινομένου χριστια
νικωτάτου λαού διό. τιJ.ς έχ{)'(ηκιJ.ς Επιβάσεις εtσΊlρχετο, οί βάρβαροι πρΟς πολιορκίαν 
παρακα{!,ήσαντες καl πολλό.ς μηχανό.ς πρΟς παράταξιν πολέμων εν αυτφ έπιδειξάμε
νοι, τΟ άπρακτσν έαυτο'ϊς περιεποι1ισαντο, ζημία•ν η)ν tδί.αν κατάλυσιν &ντι κέρδους 
της αtχμαλωσίας οtκειωσάμενοι, εκ βελών των εUχών του πρΟς ΘεΟν 00ς τόξον τΟ 
Ομμα τεί•νοντος ίερέως πολεμη{Μντες». Της νίκης ταύτης κσ.τό. των 'Α ράβω'\' ποιείται 
μνεία ν ό ϋ.γιος 'Α'\•δρέας καl εtς τοiις ϋμνους α1Jτου (βλ. Μ i g n e, Ρ .G., 97, 932 Α και 
1168 s}. Τό:ς μαρτυρίας ταύτας του 'Ανδρέου ΚρΊ1της χρησιμοποιουντες οί εκδόται τοU 
δργου του Α. Α. V a s i 1 i e v, "Evfl·' &ν., σ. 52-53, σημ. 1 τοπο-&ετουσι'\', Εσφαλ
μένως βεβαίως, τΟ γεγογΟς τουτο εtς τΟν Ζ' αtώνα. Ό Ί ω. Π α π α δ ό π ο υ~ 
λ ο ς, "Εγ-&' &ν., σ. 51, πσ.ρα{}έτων τΟ ciΝωτέρω χωρίον εκ τού βίου του Άνδρέου 
ΚρΊlτης, ιlνάγει τ1)ν &ναφερομέ·vηγ έγ αυτφ νίκη'\' κατα τών 'Αράβω'\' εtς τΟ ετος 
725, &νευ Ομως δικαιολογίας τινός. 

Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΆΛΣΑΜΩΝ 

Ε' γ ' " ι: β ζ ' " } ' ι ναι νωστον οτι οι υ αντινοι αυτοκρατορες προσεδωκαν μΕν εΊς τοiις 

έχκλησιαστικοUς κανόνας ίσάξιον πρΟς τοiις πολιτικοUς νόμους νομοίtετικΟν 

κύρος δι& διατάξεων διατηρη{}εισών έν ϊ,σχύ"ί κα{}"' ϋ.πασαν τfιν βυζαντινi}ν 

περίοδον Ί &λλ" ουδόλως &πεξενώ&ησαν της Εξουσίας τοϋ νομοίtετείν έπL 
Εκκλησιαστικών &εμάτων δια νόμων, ού μόνον συμπληρούντων &λλα καl τρο
ποποιούντων η καταργούντωv τοiις εκκλησιαστικοUς κανόνας, είς τρόπον &στε, 
κατα τΟ &λη{}fς πνεύμα τών περl ών πρόκειται διατάξεων, οί κανόνες διατη

ρούν τΟ νομο1tετικόν των κύρος μόνον εφ~ δσον δΕ:ν τροποποιη1Jοϋν η καταρ
γη1tούν ύπΟ μεταγενεστέρου αίιτοκρατορικού νόμου. ΠερL- άνωτέρας τυπικfiς 

τούτων δυνάμεως &ποκ~~ειούσης τΥ)ν UπΟ πολιτικοϋ ''όμου κατάργησιν η τρο
ποποίησίν των οUδεlς γίνεται λόγος 2

• 

~Εν τούτοις ό κατα τΟ δcύτερον 11μισυ τοϋ ΙΒ' αίώνος σχολιάσας τΟν 
Νομοκάνονα είς ΙΔ' τίτλους Θεόδωρος ΒαλσαμΟJν παρίσταται 00ς δεχόμενος 

Uπερτέραν fνανrι των νόμων γενικώς τυπικ1lν ίσχUν τών κανόνων, μη δυναμέ
νων--:rών πρώτων να τροποποι1iσουν τοiις δευτέρους. Οϋτω τοίιλάχιστον &ντι-

1 Οϋτως tδίςι νεαριJ. 'ΙουστινιανοiJ 131 (ετ. 545) κεφ. 1 και ύπΟ ειJρυτέραν δια
τύπωσιν Εν Βασιλικο'ϊς Ε' 3. 2 : «{)εσπίζομεν τοίνυν τάξt1ι νόμων iπέχειv τοVς άγίους 
iκκλησιαστικοVς κανόνας τοVς ύπΟ τών άγί ων SπτCχ. (νεαρό. «τεσσάρων») Q"υνόδων 

lκτε{}έντας 1} βεβαιω{)έντας ... τών γ?ι.ρ προειρημένων &γίων (νεαριi «τεσσάρων») συνό
δων καl τα. δόγματα κα{}άπερ τάς {}ε{ας γραφ?ι.ς δεχόμεfJα· καi τοVς κανόνας ώς νόμους 

φυλάττομεν». Πρβλ. Ετι νεαρCις του αύτου αύτοκράτορος 6 (Ετ. 535) κεφ. 1, 137· 
rετ. 565) πρ. 

2 Βλ. η)ν λαμπρCιν άνάπτυξιγ του Π. Π o::u_ λ ί τ σ α, 'Σχέσις πολιτείας και 

Εκκλησίας tδίςι έπl έκλογfjς Επισκόπωγ, τευχ. Α', Έν Ά11Ί1ναις 1946_ tδίq. σελ. 23-
180, εi.ς 1]ν ci)ς και τfιν Ενταυ{}οα ύποδεικνυομένην βιβλιογραφίαν πρΟς άποφυγiιν 
ιiσκόπου μακρηγορίας διό. τα έπt μέρους παραπέμπω. Πρβλ. Ετι διό. τό.ς Εν τω 
βυζαντιγφ κράτει σχέσεις εκκλησίας καί πολιτείας τΟ νεώτατον ίστορικΟν Εργον το~ 
Η. Ε. F e i η e, Kirchliche Rechtsgeschichte, τόμ. Ι, \\Teimar 1950 § 8 και 
πρΟ πάντων τfιν ΕνταU{}α βιβλιογραφίαν. Ίδιαιτέρως χαρακη1ριστικ1) είναι μάλιστα 1] 
έν νεαρg 7 Μ}λωσις του αύτοκράτορος Λέογτος ς:' τοϋ σοφου, r.;αc&' fιν όσάκις ΚQί'\'ει 
άτυχη τijν υπο των Κα'\•όνων προκρινομένην λύσιν δΕν διστάζει να προβαίνη εtς 
νομο-&ετικην τούτων τροποποίησιν. 
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λαμβάνονται, εαν καλώς τοUς ενοησα, οί νεώτεροι συγγραφείς ι τΟ νόημα 
τf)ς σχετικiiς φράσεως τού βυζαντινού κανονολόγου 2 

: <<~Ε:πισημείωσαι η)ν 
παροVσαν έρμηνείαν, και lχων αύτi-;ν έ:πl μν1}μης: λέγε τοVς κανόνας lσχύειν 
πλέοJΙ τών νόμων· οί μέν γάρ, /jγουν οί κανόνες παρd βασιλέωv, καl άγίων 
πατέρων έκτε{/έντες καl στηριχ{}έντες ώς αί fJείαι γραφαl δέχονται· οί δέ 
νόμοι παρd βασιλέων μόνον Ίδέχ{}ησαν 1j συνετέfJησαν, καl διd τούτΟ ού 

κατισχύσουσι τών {}είων γραφών οVδέ τών καΨόνων''· "Η μεμονωμένη s αϋτη 
διδασκαλία του Βαλσαμώνος παρίσταται τοσούτcρ μάλλον περίεργος, Οσcρ δ 
αύτΟς συγγραφεUς &.λλαχοϊi του έρμηνευτικοίί του Εργου φαίνεται δεχόμενος τΟ 
δυνατΌν τfι; ύπΟ αUτοκρατορικοU νόμου τροn:οποιήσεω; Υι καταργ1lσεως Εκ

κλησιαστικού κανόνος 4
• 

'Αλλ' Εχει πράγματι τfιν Εν τή βιβλιογραφίg &ποδιδομένην κατα τα &.νω· 

1 Μ. Il ο τ λ η, ΕlσαγωγικΟν μά&ημα εLς τό εχκλησιαστικΟν της άνατολικijς 

δρi}οδόξου Εκκλησί.ας δ[κωον (1859) Εν Νέοις Πανδέκτάις τόμ. Ε', Έν Ά'/}1lναις 1906 
σελ. 1G5, C. \V. Ε. Η e iιn b a c b, Griechisch-rδmisclιes RecJιt iωl\iittelalter 
und in der Ν euzei~ Εν Allgemeine Encyl{lop3.die der \~Tissenschaften und 
Kίinste von Eι-sch und Gruber τόμ. LXXXVI (1868} σελ. 223, Ν. Μ i 1 a s c h, ΤΟ 
ΕκκλησιαστικΟν δίκαιον της όρ&οδό'ξου δ.νατολιγ,fiς Εκκλησίας μετάφρ. Μ. 'Α π ο~ 

στολοπούλου, Έ\' ΆfΗ1ναις 1906 σελ. 71 έπ., Γ ρ. Κασιμάτη, Οί έκκλη
σιαστικοl κανόγ;:,ς ώς πηγαl του tδιωτικοU δικαίου Εν Άρχείφ tδιωτικου δικαίου 
τόμ. 7 (194:0) σελ. 429 καl σημ. 2, Π. Πουλίτσα, "Εν-&' &νωτ. σ. 171·172. Ό 
Α. G a s q_ u e t, De l'autorite iιnptriale en matieΓe religieuse a Byzance, Paris 
1879 σ. 120 • 123 διαβλέπει μεν δτι κατ&. τΟ πνευμα τοϋ Βαλσαμώνος οί κανόνες άν· 
τλούν την νομοf}ετικήν των tσχUν εκ της αύτοκρατορικfις κυρώσεως &λλό. δεν Εξετάζει 
8γγUτερον τι)ν κατό. τ-fιν τυπικ-fιν iσχiιν σχέσιν των πρΟς ταU; νόμου; καt πρΟ πάντων 
νομίζει δτι f1 περt ύπεροχfjς τών πρώτων Ο:ποψις του βυζαντινοϋ συγγραφέως άναφέ
ρεται εiς δογματικού περιεχομένου ΕκκλησιαστικCις άποφά·νσεις, ένψ είναι βέβαιον δτι 
ούτος ίiχει πρΟ όφ&αλμCδν τοiι; ρυθ,μίζοντας 'iτέματα 8χκλησιαστικου δικαίου κανόνας. 

2 Παριl Γ. Ράλλη· Μ:. Ποτλfί, Σύνταγμα τών 'iτείων καL ίερών κανόνων 
τόμ. Α', 'Α'iτήνησιν 1852 σελ. 38. 

s 'Ακολουi}εϊται, κα&' δσον βλέπω, έπίση; ύπΟ του Ματ&αίου Βλαστάρη, Σύν
ταγμα κατό. στοιχεϊον Κ 5 παρα Γ. Ράλλ·η- Μ. Ποτλfί, 'Έν&' άνωτ. τόμ. Cϊ', 
'Εν • ΑΊrήναις 1859 σελ. 317 : «Πλέον τοlνυν των νόμω-ν τοVς κανόνας laχύειν &νάγκη· 
οί μεν γCιρ παρα βασιλέων μόνων συ-νετέ{}ησαν, κα1 παρα τών εlσέπειτα καλώς Βχειν ένο
μίσ{}ησω'' ol δέ γε κανόνες, παρiι των &γίων πατέρων γνώμn και σπουδl} και ψήφφ τώv 
τηνικάδε βασιλέων συνεγράφησαν καi. επεσr:ηρ{χ{/ησαν». Δεν γνωρίζω που στηριζόμενος 
ό Ν. Μ i 1 a s c h, "Εν&' άνω τ. σελ. 72 φρονεϊ δ τι '11 «έρμηνεία (sc. του- Βαλσα
μώνος, ύφ' ην δννοιαν συν1Ί&ως κ.αt ύπ' αύtού του Lδίου Εκλαμβάνεται) &πέβη γενι
κΟς γνώμων εν τfι έλληνικU 'Ανατολfι», δεδομένου δη καί μετό. ταύτα ή όρΊrόδοξος 
εκΚλησία Εξηκολού&ησεν ίlνεχομένη τiιν διό. της αύτοκρατορικης νομο&έσίας τροπο

ποίησιν παλαιοτέρων Εκκλησιαστικών κανόνων. 
4 Βλ. σχετικό. παραδείγματα παρό. Ι. Σ. Μ π ο 1J g, Βυζα'ντινοί έρμηνευ"tαl καί 

ίεQοt κανόνες έν 'Εκκληdιαστικψ Φάρφ τ. 32 ( 1933) σελ. 248 έπ. καl Π. Π ο υ
λ ί τ σ (f, "Ε•ν&' ιlνωτ. σελ. 173 έ,-τ, 
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τέρω εlς αVnlν σημασίαν καl γενικότητα ή περl· ής ό λόγος φράσις τού βυζαν

τινοii κανονολόγου ; Δια νΟ: άντιληφ{}ώμεν τΟ άληΊΗς νόημά της και ηlν 

&κριβf) Εκτασιν έφαρμογf)ς της, δέον να μη τtl:r λάβωμεν αύτοτελ&ς καl κεχω

ρισμένως δ..λλ' Εν συνδυασμφ πρΟς τα &μέσως προηγούμενα, εlς α U.λλως τε 

διΟ: τ&ν Εν &ρχiϊ λέξεων «Έπισημείωσαι η)ν παροVσαν έρμηνείαν καl l/χων 

αVτην Ε:πl μη] μη ς J.έγε ... » ρητώς παραπέμπει και εU·-θέως στηρίζεται. «Περι 
μεν οVν (τΟ μεν οVν ο\Jχ εϋρηται Εν χ. Τρ.) τών Εν τψ :παρόντι β'. κεφαλαίφ 

δηλωfΗντων νομίμων lγράφησωι τιi είκότd. Γίνωσκε δέ δτι διαφόρως 

εί:πόν τινες καl ταϋτα ένώπιον του βασιλέως 1}μών του άγίου, μJ) δφείλειν 

κρατείν τοVς κανόνας, [γ{)α νόμοις έναντιοϋνται, διd τΟ πρΟ τi)ς άνα;ω{)·άρ

σεως τούωυς συγγραφi)ναι, και οϋτω σχολάσαι (σχολάσασ-Dαι ~Ερβ. Β) τοiις 

αVτοίς μη συν~δοντας. 'Άλλοι δέ προκομίσαντες κανόνας τοίς ,,όμοις εναν

τιουμένους καl χρησάμενοι τfi παρούσυ ρλα'. νεαρlj. τfi κειμένn έν βιβλίφ 

.ε'. τ(ί;ν βασιλ. τι τ. γ'. κεφ. α'. λεγούση τοVς κανόψας ώς νόμους φυλάττε

σ{}αι, καl ώς fJ·είας γραφάς, έπεστόμισαν τοVς Cι1'τι{}ετοVντας αVτοίς· δτε 

κrf.κείνων εlπό1ιτων dJ'ένδεκτον εί11αι την τοιαύτην νεαράν, ώς παρd τοV 

~ΙουστιγιανοV J.εγομέγην γενέσ{}αι 1 καl μεμνημέγην καl τών μετd τΟν Ίου
στινιωιΟν συνόδων, και οϋτως tf.τοπόΨ τι δι"j{}εν κατασκευαζόντω11_. αύτοl μδλ

λον κάκτούτοv καταλαμβάνεσf}αι, είπον τΟ οlκειώσασiJαι τά n"jς νεαρδς τΟν 

την άναfJεώρησιν καl άνακά&αρσιν τώΨ νόμωΨ ποιησάμενον βασιλέα. El γdρ 
μ1) τοϋτο ήν, οVκ liν καl τοVς τών μεταγενεστέρων συνόδων κανόνας ώς 

νόμους κρατείν προσέfJετο, καi cδς iJ-είας γραφdς (Ε.λλείπουσιν Εν χ. Τρ. αί 

λέξεις καl ώς {)·είας γραφάς) 1 άλλd καl ταύτην ώ; καl tf.λλας ~Ιουστινιανείους 

νεαρdς ίνα (leg. Uν} lσχόλασεJΙ Εκ τοV ,ω] καταστρώσω αVη)Ψ εlς τd βασι

λικά, δ:περ έδέχ{}η καl παρά τ[j) βασιλεί τώ δ.γίφ» 1
• 

Τί Εννοεί μΕ τclς αναμφιβόλως &μοίρους κρυσταλλίνης διαυγείας φράσεις 

ταύτας δ Βαλσαμών ; Γεννηίtείσης Ενώπιον τού αUτοκράτορος άμφισβηηlσεως 
υπεστηρίχ-θ·η υπό τινων δτι Εν συγκρούσει τών κανόνων πρΟς τοUς νόμους 

ttα υπερισχύσουν οί τελευταίοι, κα{}' δσον περιληφ-θέντες η Επαναληψθέντες 

είς τα ΒασιλικCι εlναι μεταγενέστεροι πάντων τών Εκκλησιαστικών κανόνων 2
• 

Τi}ν άντί.a'Ε'tΟν αποψιν Uπεσηlριξαν πειστικώτατα, κατα τΊlν κρίσιν του Βαλ

σαμώνος («έπεστόμισαν τοVς άvτι{}ετοVντας αVτοίς», 00ς λέγει), CJ.λλοι στηρι

χftέντες εΊς τήν, περι ής δ..νωτέρω δ λόγος~ νεαρι1ν 131 τοϋ Ίουστινιανου, 

Υjτις, ώς ε'ίδομεν, προσέδωκεν εlς τους κανόνας νομο-&ετικην ίσχύν. το γεγο-

J Παρcl Γ. Ράλλη· Μ. Ποτλfi, "Ε·νi}' άνοη. τόμ. Α' σελ. 37-38. 
2 ~ί χρο~ικο)ς τελευταϊοι έχ τών ύ:τΟ τ.fjς δρ'fi:οδόξου έΥ.Χλησίας &ναyνωριζομέ

,,~ν κ~νονω~ εtνσ.ι.' ώς γ'\'ωσ"tόν, οί τfjς Εν Ετει 8i9/880 έπί Βασιλείου Α' Εν τι{:ι νσ:ψ 
της του Θεου Σοφιας συ'\•ελ{}ούσης συνόδου, εν φ τα Βασιλικό. έδημοσιεύ{}ησαν Επt 

τοϋ διαδόχου τοϋ Βασιλείου, Λέον"tος ς' του σοφοiJ, 

• 
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νΟς Οτι t'Ί νεαρU. αϋτη κατιi nlν Εν τοίς Βασιλικοίς, εLς α περιελήφ{Jη, διατύ
πωσίν της παραπέμπει καl Επικυροί καl μεταγενεστέρους τοϋ ~Ιουστινιανοίί 

κανόνας ου μόνον κατ" ο\Jδ8ν κλονίζει, παρΟ: τα ύπΟ τών &ντιφρονούντων 

ύποστηριζόμενα, τfιν δρ-&οτέραv χατα Βαλσαμώνα Ciποψιν &.λλ~ &ντι,%τως την 

Ενισχύει, ύποδηλσUν δτι ό ΕκδοUς τα Βασιλικα αυτοκράτωρ υίοitέτησε καl 

επανέλαβε ηlv VπΟ τοϋ Ίουστινιαvού πρΟ τριών καl Επέκεινα αΊ.ώνων δο\Jεί

σαv νομοί}ετικ1)ν λύσιν, Επεκτείνας αUτi}ν διΟ: τών κατα τα άνωτέρω φραστι

κών τροποποι1lσεωv καl είς τσUς Εν τcQ μεταξl! έκδο{},έντας ΕκκλησιαστικσUς 

κανόνας. "EUv ό συντάκτης τώv Βασιλικών Εσκόπει να άνατρέψη τiιν ύπΟ τοίi 
~Ιουστινιαvοϋ εlσαz.{}εϊσαν εξομοίωσιν τών κανόνων πρΟς τοiις νόμους, δΕν 

itα περιελάμβανε η1ν κα{}·ιερώσασαν ταύτην νεαρUν 131 εlς τfιν νομο{:}ετικi}ν 
συλλογήν του, ι:Ος Επραξε δι~ U.λλας νεαρUς τοϋ Ίουστινιανοϊi, &στινας οϋτω 

σιωπηρΟΟς κατήργησεν, ουδΕ πολλψ μάλλον -&α διηύρυνε τΥιν διατύπωσίν της, 

ι:Οστε να προσδώση νομοftετικ1)ν lσχυν καl εLς τοUς μετα'ίουστινιανείους κανό

νας. Κατ α συνέπειαν, σκέπτεται ό Βαλσαμών, επ l συγκρούσεως των οϋτω 

νομσ&ετικΟΟς κυρω-&έντων κανόνων πρΟς τοUς νόμους, μη δυναμένης βεβαίως 

να &ρftfi δια των συνή&ων έρμηνευτικων με&όδωv, Οφείλουν να υπερισχύ

σουν οί πρΟΟτοι, ι:ίJς εκφράζοντες τi}v βούλησιν τliς τε εκκλησίας καl τ}1ς πολι

τείας, εν 4ι τοUς δευτέρους κα8·ιέρωσε μόνη 1l τελευταία. 
Ά νεξαρηlτως τlϊς σUχl &ναμφιβόλου νομικf]ς δρ11ότητος τοίi τελευταίου 

τούτου συμπεράσματος, δέον να παρατηρη&fί δτι, ώς συνάγεται εκ τού συνό~ 

λου του &νωτέρω in extenso παρατε&έντος καl έρμηνευD-έντος σχετικώς μα· 

κροίi σχολίου τοίi ΒαλσαμΟΟνος, ο-δτος Εχει πρΟ δφ{}αλμWν τΟ πρόβλημα τiiς 

σχέσεως τών κανόνων πρΟς μόνην τiιν Εν τοίς Βασιλικοίς περιληψθ·είσαν αUτο

κρατορικ1)ν νομο-&εσίαν καl εlς τούτο δέον να περιορισ{}fl παρα nlv γενικό
τητα τfiς διατυπώσεώς της 11 εν τφ συμπεράσματι διδομένη λύσις. Τi]ν άφε

τηρίαν των σκέψεων τοίi βυζαντινού κανονολόγου άποτελεί ή νεαρΟ: 131 καί 
ή κατα τα ΒασιλικΟ: διατύπωσίς της. Οί κανόνες εχουν Ίσαξίαν :πρΟς τοUς 

νόμους ΊσχUν o1Jχl εξ Lδίας δυνάμεως άλλα διότι οι είς τα Βασιλικα περιλη

φϋέντες πολιτικοl νόμοι τους εξωμοίωσαν πρΟς Εαυτούς, οϋτως ό)στε

δικαιούμεϋα να συμπεράνωμεν U.yοντες τfιν σκέψιν του Βαλσαμώνος εlς τi)ν 

τελευταίαν της συνέπειαν-εΟ:ν δΕν Uπlϊρχον αL τοϋτο δρίζουσαι αύτοκρατορι

καl διατάξεις, αUδεlς λόγος περl νομοι3·ετικi}ς lσχύος τών κανόνων ι9α fιδύ:

νατο νΟ: γίνη. ΑUτονότιτον είναι Επίσης Οτι ή διΟ: μονομερούς νομο-&ετι-κi]ς 

πράξεως άποδεχ{}είσα μεταξU τών πηγών τοϋ δικαίου της τους Εκκλησιαστι

κοUς κανόνας πολιτεία είναι ελευ{}έρα να μεταβάλη μεταγενεστέρως στάσιν 

καί, καταργούσα δια νεωτέρου νόμου τΟν εlσαγαγόντα τi)ν νομο&ετικΥιν lσχUν 

των κανόνων να τοUς στερ1lση τάύτης. ~Εφ~ δσον δμως δΕν τΟ πράττει και 

Εμμένει ε-Ίς ηlν εξομοίωσιν πρΟς τοUς πολιτειακοUς. νόμους τών εκκλησιαστι

κιΟν κανόνων, οίiτοι ·χα-θ-ίστανται συστατικΟv. τμijμα τού Εν τq) κράτει ϊσχύον-

1;:.: 

Ί 
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τος δικαίου, Οπερ οϋτω άποτελείται οϋ μόνον Εκ τΥjς ε'ις τα Βασιλικα κωδι

κοποιηitείσης πολιτικiiς νομο-θ-εσίας άλλα καl εκ τών εlς οϋς ταϋτα παραπέμ

πουν κανόνων. Καl οϋτως άνακύπτει τΟ Ερώτημα· εν περιπτώσει συγκρούσεως 
τινΟς 1;ών έν 1;οlς Βασιλικοίς κατεστ,Jωμμένων διατάξεων πρΟς εχκλη

-σιαστικΟν κανόνα τίς &U -θεωρηϋU επικρατέστερος; 'Ό Βαλσαμι:Ον -&εωρεί, ώς 

είπαν, εlς ηlν περίπτωσιν ταύτην Επικρατεστέρους τοUς κανόνας, ώς Εκφρά

ζοντας ηlν βούλησιν τfjς τε πολιτείας καl τfiς Εκκλησίας άλλ' ο·UδΕ πόρρω&εν 

φαίνεται διατεϋειμέvος να :Ξπεκτείνη ηlν ύπ~ αύτοϋ προχρινομένην λύσιν καl είς 

τΥιν περίπτωσιν συγκρούσεως μεtανενεστέροv tών Βασιλικών νόμου πρΟς 

παλαιότερον κανόνα. ~Εφ~ Οσον τi}ν νομο-&ετικi)ν τών κανόνων Lσχύν, εί καl 

ύπερτέραν τόJν νόμων, Εξαρτ(i, κατΟ: τα dνωτέρω, Εκ τlϊς πολιτειακlϊς βουλή

σεως, itU fiτo λίαν άσυνεπ1lς, Εαν 1lρνείτο εΊς τi')ν πολιτείαν τi')ν δυνατότητα 

να άνακαλέσυ μεταγενεστέρως η)ν Ciπαξ εκδηλω-θ·είσαν νομοΗ·ετικ1lν της βού

λησιν, στερούσα δια μεταγενεστέρας πράξεως νομο-&ετικου κύρους ε'ίτε δλους 

γενικώς τοl1ς κανόνας ε'ίτε ώρισμ.ένους εξ αύτών. ~Αλλ' δταν ό αUτοκράτωρ 

εν γνώσει περl τfiς ύπάρξεως άντι-&έτου εκκλησιαστικού κανόνος νομο{}ετεί 

κατΟ: διάφορον τρόπον εφ' οίουδΛπpτε {}f.ματος, ώς συχνότατα συνέβαινεν Εν 

Βυζαντίφ καl μετα ηlν Εκδοσιν τών Βασιλικών, 11 πολλφ μάλλον ρητώς όρίζει 
ηlν κατάργησιν ώρισμένου κανόνος, τί U.λλο Εννοεί εί μ1) Οτι Εν τ(ρ σημείφ 

τούτφ &έλει να ύπερισχύση δ νυν εκδιδόμενος νόμος του δι~ αUτοϊJ καταργη

τέου κανόνος ; 

Έν συμπεράσματι δ&εν δφείλομεν να δεχ{}·ώμεν, Ερμηνεύοντες Εν τφ 

συνόλφ του τΟ συνήit-ως ύπεράγαν γενικευόμενον σχόλιον τοίi Βαλσαμώνος, 

δη ο-δως {}εωρεί τοUς κανόνας· ύπερτέρους τών νόμων ούχl 0)ς Εκ τfiς ίδια

ζούσης αϋτών φύσεως άλλ' Επl τiϊ βάσει ·θ-ετικών διατάξεων τfiς εν τοίς Βα

σιλικοϊς περιληφ-θείσης πολιτειακfίς νομοι3εσίας, αϊτινες δμως δΕν {}(ι ύπερ

ισχύσουν βεβαίως μεταγενεστέρας &ντιϋέτου ρητfjς 11 σιωπηρdς Εκδηλώσεως 
-a:Yjς παντοδυνάμου νομοf}·ετικlϊς βουλ1lσεως. 

Α. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ2.: ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚτΙ-ΙΡΟΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

ΕLς nΊv μαχρδ:ν σειρδ:ν τ&ν Βυζανην&ν_ Επιστολογράφων ό πατι;ιάρχης 

Φ~τιος κατέχει δλως έξέχουσαν it·έσιν καl δt{l τΟ Πλiiitoς τcίJν Επιστολών τας. 
όποίας Εγραψε καl δια nlν &πΟ &πόψεως ϋφους καl περιεχομένου &ξίαν των. 

Τοϋτο fiτo 1lδη συνειδητΟν καιΊ-~ δλην την περίοδον τΥjς μετ~ αlJτΟν Βυζαντι

νΥjς γραμματείας, πλΥj&ος δε κωδίκων, Εγκατεσπαρμένων σtlμερον εlς δλας. 

τας βιβλιο-&ήκας τfjς ΕUρώπης, μαρτυρεί δτι αί Επισrολαί του ήσαν ίδιαιτέ

ρως δημοφιλείς. "Ήδη είς μίαν UπΟ τCις παλαιοτέρας, Εξ Οσων σώζονται 

μέχρις ήμών, συλλογ&.ς προτύπων Επιστολών, είς τΟν κώδικα Ambrosianus. 
Gπecus 81, τοίί δευτέρου ήμίσεος τοϋ δεκάτου αlώνος, έπιστολαl του 

Φωτίου συμπεριλαμβάνονται μεταξU δπισtaλών Εκ τ&ν γνωστοτέρων καl 

πλέον προσφιλών τiϊς δευτέρας σοφιστικfις και πρώτης χριστιανικijς περιό

δου~. ~Επίσης είς τΟν κώδικα Patmensis 706, τοϋ δωδεκάτου αίώνος, έπι

στολαl του Φωτίου συμπεριλαμβάνονται μεταξiι Επιστολών πατέρων τiiς 

Εκκλησίας, σοφιστών καl μεγάλων προσωπικοτήτων τΎ]ς βυζαντινΎ]ς αϋλης. 

καl εκκλησίας 2
• ~Ενωρlς δέ, &πΟ τΟν ένδ.έκατον Ύlδη αiώνα, κατηρτίσθ-η 

&νίtολόγιον Εκ τών Επιστολών του, τΟ Οποίον Εφ8ασε μέχρις tiμών είς έπτα. 

διαφόρους κώδικας, μΕ κριτήριον άποκλειστικώς καl μόνον τi}ν μορφήν 3
• 

Ε!δικ&ς δημοφιλ1)ς χα\ διa την μορφηv κα\ διa το περιεχόμεvόν της Ώπi'jρξε 

βεβαίως η μακρδ: πρΟς τΟν πρώτον χρισηανΟν βασιλέα τών Βουλγάρων 

Βόριν ΜιχωΊλ έπιστολη διασω{}είσα μέχρις ήμών, Ολόκληρος η είς τμήματα,. 

εlς πλ1ϊ8-ος κωδίκων. την δε γενικi}ν αύτfιν κα-&" Ολην τfιν βυζαντινiιν, 

περίοδον, κοινfιν γνώμην ύπερ τών Επιστολών του μεγάλου "Έλληνος Όρ&ο-

Ό κώδιξ αύτός περιγράφεται ύπ' Εμοϋ L a ο η r d a s Β a s i 1, The codex: 
Ambrosianus gn:ecns 81 and Photius, ΒΖ 44, 1951, σ. 370-372. 

2 Πρβλ. περιγραφ1)ν του κώδικος εlς l\f a a s Ρ a u 1, Zu den Beziehungen. 
z\vischen kirchenvatern und Sophisten Ι, «Sitzungsberichte, BeΓl. Ak., Phil. 
hist. kl.», 1912, 988 %.έ. 

s Πρβλ. τόν κώδικα Angelicus grrecus 13 (Ενδεκάτου αίώνος) ώς καl τοiις_ 

Vossianus 1nisc. gr. 12, Vallicellanus gr. 35, Th-Iatritensis gΓ. 4866 καl 19193,. 
Escorialensis καt BaΓberinus gΓ. 181. 
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δόξου πατριάρχου συμμερίζονται καl οί νεώτεροι, &πΟ του Μαξίμου Μαρ

γουνί.ου I μέχρι του Dvornik 2
• 

ΆπΟ τ1Ίν &ποψιν τού περιεχομένου των αί έπιστολαl αUταl εlναι πρά

γματι πολυτιμόταται. Αί περισσότεραι έξ αUτών Εγράφησαν κατ:ιl. τ?ιν πρώτην 

Εξορίαν του, δι" αUτών δε δ Φώτιος νου&ετεί, Επιπλήττει, Ενισχύει πλiiftoς 

φίλων του δοκιμαζομένων &πΟ ηΊν πολιτικ1Ίν του αUτοκράτορος Βασιλείου. 

ΚατU τΥιν ίδίαν έποz.Υιν δέον νCι. Εχωσι γραφfi καl. αί έρμηvευτικού τύπου 
έπιστολαί, αί συμπεριλαμβανόμεναι καl είς τ?ιν συλλοy1Ίν τών <<"Αμφιλο-

' ) ' ' ' 'δ χίων», είς τδ:ς ό τοίας δ Φώτιο;, λησμον&ν τας τα .. αιπωριας, τοσον τας ι ι-

κά; τσυ, Οσον καl τών φίλων του, &σχολείται περl τi}v έρμηνείαν χωρίων Εκ 

τfiς Παλαιάς καl τiϊ; Καινijς Δια&ήκης. ΜεrαξU αUτών είναι καl ή προσφάτως 

διαπισrω3·είσα ώς &.πευ&υνομένη πρΟς τΟν αυτοκράτορα Βασίλειον \JπΟ 
τύπον έπιστολiϊς έρμηνεία τοϋ εUαγγελικού χωρίου : «ΘεΟν ούδεlς έώρακεν 

πώnοτε», &ποτελοϋσα δχι μόνον &ναίρεσιν τiiς ύπΟ τών είκονομάχων διδο

μένης έρμηνείας, &λλ&. και ίtπιχ1Ίν συμβολ1Ίν εlς τ&.ς πρώτας, Επειτα &.πΟ ηΊν 

είκονομαzίαν, είκονιχας έρμηνείας του δόγματος τοϋ χριστιανισμού 3
• 

Περισσότερον &πΟ δλα 'ίσως τα άλλα Εργα του, είς τας Επιστολάς του 

1δίως δ Φώτιο; Εμφανίζεται \JπΟ την τριπλiiν του ίδιότητα, ώς f}εολόγος, 

ι:Ος φιλόλογος καl όJς πολιτικός. Εlναι βεβαίως &.δύvατοv να διακρίνη κανεlς 

μίαν Εκάστην δκ τών ιδιοτήτων αυτών ε1ς τCtς δπιστολά; του. ΕΙς δλας Εμ

φανίζεται και ύπΟ τ&.ς τρείς ταυτοχρόνως ιδιότητας, 1l σύvίtεσις δ" αUηΊ, 

εlναι καΙ. 1l ίδιαιτέρα &ξία τfiς προσωπικότητάς του. 

Α' 

"Ότι ό Φώτιος &.πέδιδε Ί.διαιτέραν σημασίαν εlς τΟ λογοτεχνικΟν γένος 

τΥjς Επιστολογραφίας τΟ &ποδεικνι)ει δχι μόνον τΟ πλΎ]{tος τών Επιστολών τι:lς. 

Οποίας Εγραψε, άλλα καl δσα λέγει δ 'ίδιος περl Επιστολογραφίας καl είς 

αύηΧς ταύτας τό:ς Επιστολάς του καl είς τfιν ΒιβλιοΗ1lκην. 

1. Δέον πρ&τον ν&. σημειωϋij Οτι ό Φώτιος γνωρίζει Οτι \Jπάρχει Lδιαί· 

τερος τρόπος τοϋ γράφει ν Επιστολάς. Εlναι δ εΙς τfιν κριτικfιν τών Επιστο
λών τοϋ Ευνομίου Ονομαζόμενος «χαρακη)ρ επιστολών» 4 η είς τi}ν περl τών· 

του Βασιλε(ου «έπιστολιμαίος χαρακτήρ» 5 • Τουtο σημαίνει δτι ύπ.άρχουv· 

ι Λ α 0 ύ ρ δ α Β α σ., Μά;ιμος l\Ιαργούνιος καl Φώτιος 1 «Όρftοδοξία» 1 26, 
1951, σ. 311-318. 

2 Ίδίι;ι εlς τΟ βιβλίον του «The Photian schism», Camlπidge 1948. 
Β Λαούρδα Βασ., Λαν&άνουσα επιστολ1) του πατρι&ρχου Φωτίου ;τρΟς τόν· 

αυτοκράτορα Βασίλειον, « Όρ-&οδοξί.α» 1950. 
4 «Βιβλισ&ήκη» κώδιξ 138. 
5 Ώς Ο:νω, κώδιξ 113. 
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ώρισμένοι νόμοι, οLτινες δέον νΟ: άκολου1Jώvται: «ol η]ς έπιστολ'ιjς νόμοι» 1 , 

ό «ηjς έπιστολiJς νόμος>> 2
, ό «έπιστολιμαίος τύπος» 3

• Κύριον δΕ στοιχείον 

είναι 1l βραχυλογία : «τι]ς Επιστολής εύλάβούμενσς τΟ μijκος» 4 , «Καl μυρία 

Ο. ν τις υ) ν δ{}εον αVτcίJν γνchμην διελέγχω ν τοί ς εlρημένοις έπιμετρήσειεν, 

δ. τιjς έπιστολι]ς ό 1-·όμος ούκ έfj νVν έντάττειν, oVδf. παρατίfJ.εσ{}αι» .;_ «"Όσα 
τΟ γράμμα, οία δ1) γράμμα, παρέτρεχεν» 6 • «~EγdJ δέ σοι κα(. πρΟς έτέραν 

fJεωρίαν έκ γειτόνων τοίς εlρημένοις οVσαν ούκ όκνι}σαιμι καffηγι]σασ{}αι, 

.εl καl τiJς έπιστολiJς '~}ρέμα πως τοVς νόμους όρcV διευλαβουμένους μαι επε

σffαι» 1
• «'Άλλd γdρ κατ~ έπιστολ1)ν Unοχρώντως οlμαί σοι εχει τοϋ ζητη

fJέ1ιτος η}ν μά{}ησιν>> 11 , «ΤιJς lπιστολiJς ή κατd μέρος ίστορία μακρότερον» 9 • 

2. ΤUς περl τών παλαιών, <Ελλ1lνων καl χριστιανών, Επιστολογράφων 

&πόψεις του δ Φώτιος τ&ς &ναπτ~σσει συστηματικώς εLς ηlν κaτα τtlν Εκδο~ 
σιν Βαλέττα ύπ" &ρι{}·μΟν 233 Επιστολήν του, nlν &πευ3υνομένην πρΟς τΟν 

μητροπολίτην Κυζίκου Άμφιλόχιον : «Οί μέν (lλλοι ωϋ Ιlλάτωνος λόγοι 

τοϋ πολιτικού λόγου πεφύκασι γνώμονες, πλ1)ψ εL' τι κατ' έκλογ1}ν όνομάτων 

lνιαχοV παρημέληται· αί δ); τούτου έπιστολαί ί'σον τε τijς έκείνου λογιότητας 

καl τοϋ έπιστολιμαίου τύπου άπολείπονται. Αί δέ γε τοiί Άριστοτέλους τών 

.,uέν ίiλλων αύτοV γραμμάτων εlσί πως J.ογωδέστεραι, πΜ;ν ούδ8 ταίς πλα

τωνικαίς έξισάγουσιν. Δημοσθένους δέ οί μέν liλλοι πόνοι καί ρητόρων και 

κριτικών έγκωμίοις πληροVσι τd στόματα, τdς έπιστολdς δέ ούδεν άμείνους 

εύρ1]σεις τών Πλάτωνος. Τίσιν ούν έπιστολαίς όμιλητέον, καί τίσι τΟν έπι

γνωσfJέντα 1]μίν διd nJς τέχνης χαρακτfjρα έφαρμόζοντες η}ν γυμνασίαν 

συλλεξόμεffα; "Έστι μέν καl Uλλο πλij19·ος (iπειρον· l!χεις δέ, ϊνα μηδέ 

μακρ(J1ι ?7 σοι τΟ ηJς γυμνασίας στάδιον, τdς εlς Φάλαριν έκείνον, οlμαι, 

τΟ11 'Άκραγαντί νων τύραννο ν iiναφερομένας έπιστολdς καl alς Βρούτος δ 

_ΙJωμαίω1' στρατηγΟς έπιγράφεται καl τΟν έν βασιλεVσι φιλόσοφον καl τΟν 

σοφιστ1)ν έν ταίς πλείσταις Διβάνιον. El δέ βούλει σVν τrp χαρακτijρι καl 

πολλά:ΙJΙ tiλλ.ων καί μεγάλω1• συλJ .. έξαι Wφέλειαν, άρκέσοι σοι Βασίλειος 
~ , I ' " - Ιλλ •; ~'λ? ~ ~ Y'f I ' <" ο γι.υκυς, και ο του κα ους, ει τις α ι.ος, εργατης 1 ρηγοριος και η ποι-

~ 'Επιστ. 9, Βαλ. σελ. 255 ('Όλαι αί Επιστολαί του Φωτίου &.ναφέρονται Εδώ 

κατό. τt)ν Εν Λονδί·γφ Sκδοσιν. Ι. Βαλέ τ τ α 1864, ΕκτΟς ϋ:ν δηλούται άλλως). . 
2 Έπιστ. 4 {Βαλ. σελ. 175). 
3 «Βιβλω-&1lκψ κcΟδιξ 86, 
4 Έπιστ. 3 (Βαλ. σελ. 163). 
5 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 175). 
6 Έπιστ. 5 (Βαλ. σελ. 182). 
Έπιστ. 9 (Βαλ. σελ. 256). 

8 Έπιστ. 47 (Βαλ. σελ. 3!7). 
9 Έπιστ. 16 (είς τ1)ν Sκδοσιν Επιστολό)γ τoiJ Φωτίου, ύπΟ τοϋ Ι1 α π α δ οπού~ 

:λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, Πετρούπολις 1896, σελ. 11). 
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κΟ..η και ηjς 1]μετέρας αύλ1jς μούσα ''Ισίδωρος; 0ς, ώσπερ J.όγων, οϋτω δε 
και ίερατικijς καl άσκητικijς πολιτείας, κανών έστι χρηματίζειν άξιόχρεως· 

και εl' τις έτερος μετά τfjς όμοίας προαιρέσεως η}ν εκ_είνων lδέαν ταίς lδίαις 

έπιστολαίς ενεδυναμώ{}η μορφώσασ{J.αο> ι. 

~Η Επιστολη αUτη είναι &πΟ πολλας &πάψεις Ενδιαφέρουσα : ΤΟ κέντρον 

εύρίσκεται εLς τΟ διατυπούμενον Ερώτημα : «τίσιν ούν έπιστολ.αίς όμιλητέον 
και τίσι τδν έπιγνωσfJέντα ήμίν διd τijς τέχνης χαρακηjρα έφαρμόζοντες 

τl]ν γυμνασίαν συλλεξόμε{}α ;» Εξ ο-δ προκύπτει Οτι δ Φώτιος, γνωρίζων τΥιν 

-Βπαρξιν «χαρακηjρος» τiiς Επιστολογραφικfiς «τέχ1ιης», &ναζητεί να εϋρη είς: 

ποίας &πΟ τ ας Επιστολας της παραδόσεως δύναται να Εφαρμοσ-&fi. ey π Ο την 
Εννοιαν δ~ Ενταύ-θ-α τού «χαρακτijρος τέχνης» δέον βεβαίως να Εννοη&fi Οχι 
συγκεκριμένον τΟ Εγχειρίδιον Επιστολογραφίας, &λλα οί &νωτέρω διαπιστω~ 

11έντες &ς ύπάρχοντες «νόμοι» γενικώς. 
~Αρχόμενος δ Φώτιος χρονολογικώς ταξινομεί τοl>ς Επιστολογράφους είς 

τρείς κατηγορίας : <Η πρώτη Εξ αύτων συνίσταται Εκ τών τριών κλασσικώνt 
Πλάτωνος, "Αριστοτέλους καl Δημοσiτένους. eH δευτέρα Εκ των τfiς δευτέρας 
σοφιστικ11ς περιόδου (~Επιστολαl) Φαλάριδος, Βρούτου, ~Ιουλιανού καl Λιβα~ 

νίου, {J δΕ τρίτη Εκ τών χριστιανών, Βασιλείου τού μεγάλου, Γρηγορίου 
τού Ναζιανζηνοϋ καl ~Ισιδώρου. τα κριτήρια εlναι δια μΕν τ&ς δύο πρώ~ 
τας Ομάδας μόνον μορφολογικά, δια δΕ nlν τρίτην Επl πλέον καl ή{}ικά, 

Οπως βεβαίως -&α &νέμενέ tις &πΟ ΒυζαντινΟν εύρυτάτης μΕν &ν{}-ρωπιστι~ 
κΥiς μορφιδσεως, &λλα καl χQLστιανόν. ΕLς τας δύο πρώτας Ομάδας ύπάρχει 
«χαρακτΎ]ρ τέχνης», δηλαδ1l μορφή· εLς ηlν τρίτην έπl πλέον καl «ώφέ
λεια» : «El δΕ βούλει σVν τφ χαρακη]ρι και πολλών Ciλλων καl μεγά~ 

λω11 συλλέζαι ώφέλειαν». Είναι δΕ προφανΕς δτι αναφέρει roUς τρείς κλασ~ 

σικοUς Οχ ι τόσον διότι είναι καλο ι Επιστολογράφοι, δ.λλU. Επειδ1l Ε χουν 

γρdψει καl έ;τιστολάς. Καl o't τρείς αUτοl εΙναι oL μόνοι των Οποίων &ναφέ

ρονται καl αλλα Εργα, πλ1lν τών επιστολών, αί έπιστολαί των μάλιστα συγκρί
νονται Εν σχέσει πρΟς τα Cί.λλα των Εργα. ΆπΟ ηlν γενομένην δε σύγχρισιν 

προκύπτει δτι α'i Επιστολαl τοίi Πλάτωνος είναι κατώτεραι &:πΟ τα U.λλα του 
Εργα καl δf:ν &κολου1tούσιν πάντοτε τοUς κανόνας τf]ς Επιστολογραφίας («αί 
δε τούτου έπιστοJ.αι ί'σον τε τijς έκείνου λογιότητας και του έπιστολιμαίου 

τύπου άπολείποντας»), α'i ~Επιστολαl τού "Αριστοτέλους είναι περισσότερον 

λογοτεχνικώς Επεξειργασμέναι ( «λογωδέστεραι») &π Ο τα &λλα του Εργα, κατώ
τεραι δμ.ως τών τόύ Πλάτωνος («πλ1}ν οVδέ ταίς Πλατωνικαίς έξισάζουαι.ν»), 

αί δ8 τού ΔημοσfJ·ένους, τα Εργα τού Οποίου 8χουν &ποσπάσει τΟν γενικΟν 
{}αυμασμΟν (<ωί μέν αλλοι πόνοι καl ρητόρων και κριτικών έγκωμίοις πλη-

1 Έπιστ. 233 (Βαλ. σελ. 545). 
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ροVσι τd στόματα») οl!δόλως είναι καλύτεραι τών τοV Πλάτωνος ( «τdς έπι
στολdς οVδέν άμ;;ί νους εύρ1]σεις τών Πλάτωνος»). 

'Αποκλειομένων κατd ταUτα καl τών τριών κλασσικώ\', ώς μη παρεχόν
των πρότυπα καλΥjς Επιστολογραφίας, Ερχεται 1i σειρd τfjς δευτέρας Ομάδος, 
τών Εκ της δευτέρας σοφιστικijς περιόδου' οί τέσσαρες Επιστολογράφοι άναφέ

, ρονται πλέον Ciνευ πο/,λών χαρακτηρισμών. 'Αξιοσημείωτον δμως ε1ναι δτι 
τU:ς του Φαλάριδος Επιστολας τας άναφέρει ώς : «τdς εlς: ΦάλαριΨ έκείνον, 
οlμαι, τΟν 'Άκραγαντίνων τύραη•ον άναφερομένας έπιστολάς». ΤΟ <ωίμαι» 

. Εκφράζει βεβαίως Επιφύλαξιν ΕνταiJ&α, &Ηα δια ποίον πρiiγμα εlδιχώς: ~Α μ~ 
φιβάλλει δ Φώτιος δτι αί Επισrολαl αUταl &ν1iχουν είς τΟν Φάλαριν η Οτι δ 
Φάλαρις ήτο τύραννος τών Άχραγαvτίνων ; Είς τουτο dτυχώς δ!:v είναι δυ~ 
νατόν, νομίζω, να άπανηiση τις σαφ(δς. Ή διατύπωσις τοϋ Φωτίου είναι 

· άόριστσς. ~Η εlς την ίδίαν Επιστολ1)ν φράσις «τΟν έν βασιλεVσι φιλόσοφον» 
. είναι καl αl!n) Επίσης &σαφής, διότι ε1ναι δυνατΟν vO: &ναφέρεται ε'ίτε είς τΟν 
Μάρκοv Αl!ρήλιον εϊτε είς τΟν Ίουλιανόν 1

• Λόyφ δμως τfiς &μέσως μετ~ αU~ 
τΟν μνείας τού Λιβανίου, όρ{}Ον είναι, νομίζω, νΟ: δεχitώμεν δτι ΕνταυΒα Εν
νοείται είδικώς δ Ίοvλιανός, αί Επιστολαl του Οποίου πολλάκις &ναφέρονται 
είς τΊ)ν παράδοσιν συνδεδεμέναι μετα του Λιβανίου. 

Καl ταυτα μΕν περl τfjς Επιστολογραφl:ας κατΟ: n)v δευτέραν σοφιστικi]ν 
περίοδον. Είδικώς δΕ ώς πρΟς τοiJς επιστολογράφους Εκ τijς χριστιανικlϊς 
γραμματείας δέον' ΕνταύΗα νι't σταμαηlσωμεν μόνον εlς τΟν χαρακτηρισμΟv 
του "Ισιδώρου ώς Ίi «ποικίλη καl τι] ς ήμετέρας αύλijς μουσα». Δι~ αύτου 
διαστέλλει, ώς δρ{}ώς ηδη παρετηρή{}η, άπΟ τού αίρετικού "Ισιδώρου τοϋ 
Βασιλείδου, καl δια να Εχφρclση t1)ν Εχτίμησίν του πρΟς ηlv προσωπικότητά 
του : «cΟσπερ λόγω''• οϋτω δk κal ίερατικι]ς καl άσκητικijς πολιτείας, κανcf>ψ 
έστι χρηματίζει ν άξιόχρεως». 

3. ΠσλU πλουσιώτερον δμως καl &πΟ τΎιν Clποψιν τσϋ &ρι·θ-μου τών άνα-
φερομένων συγγραφέων 00ς καl &πΟ την Clποψιν τώv αίσ{}ητικών Εννοιων 
είναι τΟ εϊς την «Βιβλιοcθ·1lκην>> Εγκατεσπαρμένον -δλικόν, είς τΟ εργον τΟ 
δποtον Ίlρχισε να συν~άσση ό Φώηος κατα τας ό.Sρας τiiς γαλήνης καl τliς 
ήσύχου πνευματικfiς Εργασίας, τδς πρΟ τfiς &ναγκαστικfjς άναβιβάσεώς του 
είς τΟν {}ρόνοv του Οίκουμενικου Πατριαρχείου. ~Α ναλύων τα Εργα συγγρα~ 
φέων καl τΎ)ς Ελληνικiiς καi τfiς χριστιανικfiς περιόδου Επανειλημμένως εσχ.ε 
ηlν εUκαιρίαν να &σχολη{}fi καi μΕ Επιστσλάς, δΕν παραλείπει δέ, δποτε Εχει 
την εϋκαιρίαν πρΟς τοϋτο, νrl άναφέρεται εLς κρίσεις αϊσΗητικάς. Τα Εκ της 
«Βιβλιο{}ι]κης» χωρία, τΟ: &vαφερόμενα είς Ε:πιστολάς, είναι ώς &κολού{}ως : 

α'. Κώδιξ 26: (Συ,ιέσιος): «ΆνεγΨώσfJ.ησαν δέ αύτού και έ:πιστολαt 

ι "Ιδε σχόλιον εtς η)ν έκtJ·εσιν Βαλέττα, σελ. 545. 

ι 

ΠαρατηρΊΊσεις Επl τοϋ χαρα·r.τijρο; τcΟν δ:τιστολ&ν του Φωτίου ί9 

-διάφοροι, χάριτος καl 1]δονfjς άποστάζουσαι, μετd τi]ς έν τοίς νωjμασιν 

lσχύος καl πυr.,νότητος». 

" β'. Κώδιξ 32 : « ~ΑνεγνώσfJησαν 'Α {}ανασίου έπιστολαl διάφοροι, έ1ι α[ς 
iι<φέοοJ•ται καl οί τιjς γεγενημένης αύτοV φυγijς, Wσπερ άπολσγίαν περιέ-

"' ' ' ' {} χουσαι, κομψώς τε καί λαμπρώς καl έ'τι σαφώς συJ•τε{}ειμεναι και το πι α-

;(Ηι μετd τοϋ χαρίεντος άνfJοVσαι· -ιjδον1} τfJς έκείf}εν άπολογίας άκούειν». 
Πρβλ, κα\ χ>(>δικα 139, 

. ~ , ~ ' ' • Ι , γ'. κωnιξ 86: «Άνεγνώσf/ησαν επιστοι.αι του εν αγιοις πατρος ωαν-

νου τοϋ Χρυσοστόμου, aς μετά τι)ν αδικον καl. δ.πάνfJρωπον έξορίαν πρΟς 
, ~, ' 

διαφόρους l!γραψεν1 εν αlς εlς τΟ χρειώδες μiiλλον συντεινου~αι, αι., τε ~ρο: 
τη 1ι εVλαβεστάτην ~Ολυμπιάδα η)ν διάκονον aVτijJ γεγραμμεvαι δεκα επτα 

καl αί πρΟς τΟν Ίννοκέντιοv τΟν Ρώμηςι εν αίς καl δσα αVτι}ι συνηνέχ{}η 

ώς i!.ιι i!.πιστολijς εt'δει εξιστορεί' κέχρηται δέ κι:11ι ταύταις ταίς i!.πιστολαίς τ(ij 
, ' .. ' ' ' . {}-συv1j{}·ει του λόγου χαρακη]ρι · λαμπρος τε γαρ εστι και σαφης και αν ων 

μετd. τοt 1]δέος υ)ν πι{}ανότητα, πλ1)ν δσον έμμελέστερόν πως δοκοϋσιν αί 
, λ'~'-· λ' ποΟς 'Ολυuπιάδα αVτφ συγκε'ίσfJαι επιστο .αι, ει και του επιστο ιμαιου 

τύ~ου, τώ1ι
1 

πραγμάWJν τότε εlς η) ν έαυτών lσχVν τοVς τών ρημάτων 1ιόμους 
tκβιασαμένους, oV λίωι έγράφησαν στοχαζόμεvαο). -

δ'. ΚWδιξ 90: (Λιβάνιος) «l!στι δέ δόκιμος κάν ταίς έπισrολαίς». 

ε'. Κώδιξ 126 : «Πολυκάρπου έπιστολ1) πρΟς Φιλιππησίους, γέμουσα 

' ' ' λ ' πολλijς νουfJεσίας μετd σαφηνείας καί άπλότητος, κατα τον εκκ ησιαστικον 

τiJς έρμηνείας τρόπον». 

ζ'. Κώδιξ 126: «~Ανεγνώσ{}η βιβλιδάριοv, i!.v ([J Κλήμεvτος έπιστολαl 

πρΟς [{οριν{Jίους β' ά11εφέροντο ... (ΧπλοVς δέ κατd η) ν φράσιν καl σαφής 

έστι καl έγγVς του έκκλησιαστικοV καl άπεριέργου χαρακη]ρος)). 

η'. Κώδιξ 138 : << Άνεγγώσ{}ησαΨ δέ καl έπιστολαl αVτοV πρΟς διαφό-

' ' 'λλ' ' ' ' το' α'το' τω-ν 16γων εlδας ρους, μεχρι τεσσαρακοντα· α, α και εν ταυτως υ · , 
λεπτουργών, παντελώς του τών έπιστολών χαρωα~']ρος ούδέ τοVς ')νμους 

άκούσας, μ1] τι γε τριβεlς έν αύτοίς:, έπl τΟ στηλιτευ{}ijψαι διέπεσεν>>. 

Η.'. Κώδιξ 139 : « ΆνεγνώσfJη τοϋ μεγάλου ΆfJαvασίόv -ύπόμ-νημσ. εlς 

τΟν Έκκλησιαση)ν και εlς τd "--{iσματα τών ςi.σμάτων . .ΣαφJ)ς μέΨ εστι1', 

λ ' ~ - ' ' ' ' αι' το' κα'λλσ,.. τών 6Jσπεο πανταχου 1:ών .ογω1' αυτου, εις μεντσt την χαριν κ ν , 

"" ' ' ' ' ' ~ c 'ί" έπιστολών, αί' τι-)ν ι:Χπολογίωι αVτφ υ']ς φυγι']ς: και τα περι αυτην εςεργαι,ωι-

ται1 οϋτε τόδε τΟ βιβλίον 1 dλλ~ οVδ' άλλο τι, δσα έμέ τών αύτου εlδέναι, 

οVδέΨ αναφέρεται». 

ι'. Κώδιξ 143: «ΆνεγνώσiJησαν δε αVτοV και έπιστολαί, αϊ τε κανονι
καl κάl τΟ Ciλλο πλ1]{}ος, δ.ς διαφόροις έπέστειλεν· έζ ώ-ν τό τε ή{}ός έστι τοV 

-άνδρός, όποίον ljν άξ"ιάγαστον, χαρακτηρίσαι καl κανόνα λαβεί1ι, αν liλλως 

τις μ1) εχηι έπιστολιμαίου χαρακτi]ρος», 

ια'. Κώδιξ 158 : «ΤΟν δΕ δέκατον (λόγον δ Φρύνιχος) πάλιν έπανα-
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στραφεlς πρΟς Άριστοκλέα συvτάττει · ό δε έφεξfjς J.11ηνοδώρφ προσφώνηταt. 
πάλιν, έν φ και 'Αριστείδου τοίς λόγοι ς ( ώς φησιν) έντυχdιν tf.ρτι τότε άκμά

ζοντσς ποJ.Vν τοfί άνδρδς έπαινο)ι ποιείται καi lJfαρκιανόν φησιν τΟν κριτι

κδν συγγραφέα ύπερορfiν μέν Πλάτωνος και Δημοα{}ένους, τdς δ8 ΒρούτοV' 

τοϋ ~Ιταλοϋ έπιστολdς προκρίνειν καl κανόνα τijς έν λόγφ άρετιjς άποφαί

νειν. Ταϋτα δέ οVτός φησοι ούχi τι-)ν τοιαVτην κρίσιν άποδεχόμενος, Uλλ~ είς 

τΟ μ1) {}αυμάζειν, εt' τινες και τι-)ς "Αριστείδου δόξης έλάττονα τΟν δ.νδρα 

νομίζουσιν, οϋτω κλέους τοi) έν J.όγοις είς ό.κρο1ι έλάσαντα». 

ιβ'. Κώδιξ 162 : ('Ανδρέας) <<ο,';τος γdρ fγραψεν lπιστολ>)ν Εvσεβfψ 

( παραναγνωστικδν δε καλεί η) ν l:ΠιστολήΨ) ι δρκοις αVτδν εlς την ταύτης ι:lνά
γνωσιν έκκαλούμενον. "Ην Ε'ύσέβιο; ιiναγνούςι πρώτον μk1' τΟν ϋ.ν{}ρωπον· 

, λ- ' δ ' ' ' • ' έπιτιμij., dμαfJίαν δ.μα καl {}ράσος επικα ων και εικνυς και περι αυτας· 

πταίοJιτα τάς συJ.λαβάς καl δτι μηδένα στίχον ασόλοικον εlπείν δεδυνημένος 

ό δε και έπl τΟ συγγράφει ν ijρ{}ηι τοV Επαγγέλματος καl·τijς έν ασκήσει ~Jσv· 

χίας έπιλελησμένος>>. 

ι γ'. Κώδιξ 192: «'Έτι &νεγJΙώσ{}ησαν αύτοϋ (τού J\ίαξίμου) και έπιστο
λαl περl διαφόρωψ ύπο{}έσεων ψυχωφελών τε και αναγκαίων τοίς δρ{}οϋν τε 

τά ij{}η και τΟν νούν lγρηγορότα συιιτηρείν πρΟς η)ν εVσέβειαν έσπουδακόσι 

τΟν δ.ρι{}μΟν ζ' και κ'. .. έν ταύταις oilν άπάσαις ταίς ζ' και κ' έπιστολαίς ό 
μειι ϋ.λλος χαρακη)ρ αύτού τών λόγων καί 1] εύσέβεια μiiλλον διασώζεται, τδ 
δε ασαφές, εV γε τού dνδρΟς ποιοVντος καl τιμώντας έπιστολ1jς κατd τούτο. 

' ' Δ -λ δ' ζl ' " ' ' ' ε ο' ει νόμους, οVκ l!χει το δ.νοικονομητον. η ον οτι και α την ασαφειαν π ι ι 

τd μεν l!ρριπται, τd δε κεκόλασται». 

ιδ'. Κώδιξ 194. «'Έτι δ.νεγJ'ώσ{}-η τού aVτoV άγίου δ.νδρδς (1\1αξίμου) 

ποΟ ... Γεώογιον l!παρχον έπιστολ/7, πο?.λi].; Wφελεί ας καl κατανύςεως γέμουσα· ο; ., ο; " \ 

και τΟ υjς φράσεως αύηjς εlς τδ σαφές τε καl 1}{}ικΟν δ.νεπτυγμένον προς 

τd υ' κε"φάλαια η) ν συγγέιιειαν δ.νό{}ευτον δείκνυσιν δτι διασώζει». « .. . καl 1] 
' ' δ } \ • " φοάσις δε ώς l:ν τοιαύτη το σαφες ι ω κει και ουκ ακομψον». 

ο; ιε'. Κωδικ 229 : (~Εφραlμ Θεουπόλεως Επιστολαί) : «δ.πασαι δε ilφελεί 
συ 1ιτέt9-εινται καl ιίπλιp λόγφ, πιιεύματος δε πεπλ1]ρωνται καi. τfjς ίερiiς 1]μών 

σοφίας>>. 

ιδ'. Κώδιξ 231 «Άνεγνώσ{}η Σωφρονίου <Ιεροσολύμων πατριάρχου· 
; , , Α<' ~ , συνοδιΥ-r], ij δ.πεστάλη έJJ Ρώμη, ~ΟJ•ωρίφ τψ ταυτης cπαρχοντι. υτη η επι-

στολ1) πλήρης μέν έστιν εVσεβείας, έννεωτερίζει δέ πολλαχού τοίς ρ'!]μασι, 

κα{}άπεο τις πώλος έπιγαυρούμε1•ος τοίς σκιρη}μασιν». 

Τ() .. ώc c'ivω χωρία είναι εl.λημμένα &παντα Εκ τοϋ συνή&ως φερομέ·νου 
ώς πρώτου- μέρους τfις «Βιβλιο-&Ιlκης». ΤΟ δεύτερον, &ποτελούμενον σχεδΟν 

' - , Q' " δ' ' Ολόκληρον &πΟ ;τερικοπU:ς η περιληψεις των αναγνωσυεντων εργων, εν περιε-

χει κρίσεις α!.σΗ·ητικάς, κ α l δ1l περl Επιστολών. ΔΕν είναι βεβαί~ς" μόνον_ τα 
ως άνω παρατε{)έντα χωρία εlς τα Οποία Ο Φώτιος Ομιλεί περι επιστολων. 
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ΚαΙ. &λλαχοU τfϊς «Βιβλιο~1lκης» του &ναλύει Επιστολάς, 1'1 &νάλυσις Ομως 
γίνεται χάριν τού περιεχομένου των καl &.πΟ &.πόψεως κα{}αρώς πληροφοQια
κης, ανευ κρίσεων περl τοϋ ϋφους η τού <<χαρακτfϊρος>> τijς ύπΟ Εξέτασιν έκά

στοτε SπιστολΥjς, Ενψ 1iμάς Ενδιαφέρουν είδικώς αί περl Επιστολογραφίας &.πό
ψεις του. 'Άσχετος Επίσης δια τΟ -&έμα μας Εδώ είναι καl 1i &πΟ γραμματο
λογικliς άπόψεως σημασία τών είς τα ώς ανω χωρία παρεχομένων πληροφο

ριών. Οϋτω π.χ. αί dκρως Ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι του περl τfϊς Επιστο
λfjς τοϋ Άνδρέου πρΟς τΟν ΕUσέβιον, η τα περl τών 8ργων τού Φρυνίχου 11 
του Μαξίμου, ώς iJέματα γραμματολογικijς σημασίας δεν συνδέονται προς τiι 

iJέμα μας 8δω. ΤΟ Ενδιαφέρον είναι να 8ξετασ{}fi αν 8πl τii βάσει τών παρε
χομένων είς τα χωρία αυτα αtσ-&ητικών Εννοιών δύναται να άπαρτισ-&ϋ ή 
περl Επιστολογραφίας &εωρία του Φωτίου. 

Αί αίσ&ητικαl 8ννοιαι είς τα ως Ciνω χωρία είναι αί &κόλουitοι, κα{}? Ίlv 
σειρδ:ν &παντώσι ν : 

αΌ χάρις, 1jδονή, lσχύς, πυκνότης. 

β'. κομψώς, λαμπρώς, σαφώς, πιfJανόν, χαρίεν. 

γ'. λαμπρός, σαφής, ιjδύς, πι{}ανός. 

ε'. σαφι}νεια, άπλότης. 

άπλοVς, σαφ1}ς. 

σαφt]ς. 

ζ'. 

\'ί'. 

ι γ'. 

ι δ'. 

ι ε'. 

Εις 

«Ci η)ν Cίσάφειαν έπυίει, τd μkν l!ρριπται, τd δε κεκόλασται». 
σαφές, 1]fJικόν, οVκ tlκομψον. 

dφελης καl άπJ.ούς λόγος. 

ταύτας δέον Επίσης να προστε-&ωσιν καl αί &κόλοu&οι άρνητικώς 
διατυπούμεναι κρίσεις : 

-εl καl τοϋ έπιστολιμαίου τύπου ... oV λίαν l:γράφησαν στοχαζόμε1ιαι. 
-παντελώς τού τών έπιστολώ11 χαρακτΙJρος oVδf τοVς 1ιόμους άκούσας, 

μήτι γε τριβεlς {ιι αVτοίς, έπl τΟ στηλιτευΗijναι διέπεσεν. 

-περl αύτάς πταίοιιτα τdς συλλαβdς καί ... μηδένα στίχον δ.σόλοικωι 
εlπείν. 

_!_τΟ άσαφες οVκ l!χει το ανοικωιόμητον. 

-έννεωτερίζει πολλαχού τοίς ρήμασι. 

Έκ των Ο:ις ό:νω παρεχομένων στοιχείων είναι προφανΕς δτι αί α!.σttη
τικαl Εννοιαι τού Φωτίου δια τΟ γένος των 8πιστο/,ών δύνανται να συνοψι
σ&ώσιν εlς τάς : βραχύτης, σαφήνεια, χάρις, άπλότης. Συνεπώς ή Επιστολfι 
δέον να είναι σύντομος, ΟSστε να μ1l μετατρέπεται είς πραγματείαν, καΗαρ('ι. 
εlς τας Εκφράσεις, ΟJστε λόγφ της βραχύτητος να μη γίνεται &καταvόητος, 
εύχάριστος δια τώv ποικίλων Εκφραστικών τρόπων καl άπλij, 11τοι μη ύπερ
φορτωμένη, περίτεχνος και συvεπ&ς δχληρά, 

4. ~Η διεξοδικ"h &ναζ1lτησις τών πηγ&ν τfις περl Επιστολογραφίας, ώς 
ΕΠΕΗΙΡΙΣ Ε1ΆΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ "Ε-r!Σ):: ΚΑ' 6 
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.άνωτέρω, ftεωρίας τοϋ Φωτίου δΕν είναι άναγκαία, διότι δΕν ε.ίναι λογικΟν 
να ύποitέσωμεν Οτι δ Φώτιος προτοϋ άρχίση να γράψn τΟ:ς έπιστολάς tO:U 

έμελέτησε συστηματικώς τα περl Επιστολ~γραφίας Εγχειρίδια καl Οτι έπεζή~ει 
-να &κoλoυiJfi τaς εκεί διδομένας όδηγίας- Έξ Ciλλου ομως είναι δρ&ον ν(ι 
. .δεχ{}ώμεν δτι έγνώριζε η)ν παράδοσιν: αί 00ς Civω συστηματοποιηitείσα.ι 

.&πόψεις του &.νάγονται εϊς τοUς κανόνας τοVς διατυπωfl-έντας ύπΟ τών τεχνο~ 
γράφων καl επιβλη&έντας κα&' ολην η'Jν βυζαντιν>'Jν περίοδον. Ή Ι!κφραqις 

«έπιστολιμαίος χαρακη)ρ}) είναι ΥVCΙ?στη άπΩ τΟ τεχνικΟν δοκίμιον περl Επι

<Jtολογραφίας, τΟ άποδιδόμενον UπΟ τfiς χειρογράφου παραδόσεως εϊς ~Ον 
Διβάνιον καl φέρον τΟν τίτλον: «έπιστολιμαίοι χαρακτiϊρερ> 1

• τq περ,l 
σάφηνείας εlχον Επίσης τονισίΗi : «σαφ1]νεια δ~ άγα{}Ύj μέν ήγεμWν δ.παντος 

λόγου, μάλιστα δέ Βπιστολijς ... σαφώς δk έρμηνεύσομεν καl έξω εύτελείας, 

-ijν τών νοηfJέντων τd μέν κοινd καοιώς φράσωμεν, τd δέ καινd κοινώς» 2
, 

cΩσαύτως καl ή Επίκρισις τοϋ ϋψους της Επιστολfjς τοϋ πατριάρχου Ίεροσο.
λύμων Σωφρονίου δια τσUς φραστικώς νεωτερισμοUς ( «νεωτερίζε~ πολλαχοϋ 

τοίς ρήμασι») &ντισ.ωιχεί εlς μακράν, ύπΟ τών τεχνογράφων &ναπτυχ-&είσαν 

έπl τfi βάσει τών κλασσικών προτύπων, παράδοσιν 3
• Κατα ταύτα, &.ναγωγi) 

τών περl Επιστολογραφίας &.ντιλήψεων τοίί Φωτίου είς τας πηγ<1ς τiϊ·ς παρα

δόσεως, &ναγωγ1) μη ο-δσα αUnl καθ·' έαυτf]ν &ναγκαία, καταλήγει εΊς τi)ν 

διαπίστωσιν δτι ό Φώτιος εχεται στερρώς τfiς &ν-&ρωπιστικfiς παιδείας, ύπΕρ 

της δποίας U.λλως συνέβαλεν δ, τι καl οί μεγαλύτεροι &.ν-&ρωπισταl - χριστια .. 

νοl τοϋ Βυζαντίου. ΤΊ)ν παράδοσιν U.λλως ό Φώτιος άκολουitεί καl εLς τας 
κρίσεις του περl τών κατ" Εξοχ1Ίν Επιστολογράφων, ίδίq. τών πατέρων τfjς 

Εκκλησίας. Ή έχτίμησίς του πρΟς τας Sπιστολας τοίί Βρούτου συμπίπτει 

πρΟς τi}ν κρίσιν τοίi Μαρκιανοϋ, άναφερομένην υπΟ τοϋ ϊδίου τοϋ Φωτίου, 

fι δΕ μνεία τοϋ Άριστοτέλους &ς επιστολογράφου δέον Επl πλέον να συν
δυασ&fi καl πρΟς τΟν ύπΟ τοϋ Δημητρίου άναφερόμενον • Αρτέμωνα, δ στις 
Εitεώρει τΟν "Αριστοτέλη ώς πρότυπον 4

• Κατα ταiJτα, τδς περl Επιστολογρα

φίας του Φωτίου γνώμας διεμόρφωσαν &φ" ένΟς μΕν ή γραμματειακη παρά~ 

δοσις, &φ" έτέρου δΕ 1l αύτόνομος προσωπική του κρίσις. 
5. Κατανόησις δμως πλ1)ρης τοϋ Ενταϋ-&α Εξεταζομένου {}έματος δΕν 

είναι δυνατΌν να Ε.πιτευχ-&fi U.νευ λεπτομερούς μελέτης τών περl γραμματολο

γικών είδών καl λογογραφικοU ϋψους &ντιλήψεων τοϋ Φωτίου. Τοϋτο 'δμως, 

προϋπο{}έτον άνάλυσιν τών αίσ{}ητικών Ορων τfις <<Βιβ.λιο{}ήκης» καl τών 

1 Demetrii et Libanii, qui feruntιιr «Τύποι επιστολικοt» et «Έπιστολιμαϊοι 
χαρακτηρες», εκ.δ . ... ..,:τ,τ e i c h e r t, Teubner 1910. 

2 Πρβλ. 'Ένf}' ιlν. σελ. XIV. 
3 ΔιεξοδικΊl ερευνα των περι Επιστολογραφίας -&εωρι&ν των &ρχαίων τεχνογρά~ 

φων εις s Υ k ο u t r i s J.' Epistolographie, RE, Supplbd. Υ. 185 - 220. 
4 S 3r k Ο U t r i s, ''Εν{}' &ν. 195, 
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· Qλλων Εργων τού Φωτίου, Εξέρχεται .τών .πλαισίων .τliς παρού.σης μονογρα

φίας. "Αρκο~ν είναι, νομίζω, να σημcιω-ι<JΌ δτι Εκ τiiς .&ναλύσεως αύτrjς 
_είναι δυνατΌν να άνασυγκροτηcθΌ πλiϊρες σύστημα αlσ-&ητικiiς τfις τέχνης τΟi:ί 
λόγου, σύστημα τΟ Οποίον διεπλάσcθ'η τίί βοη{}είg εύρυτάτης γνώσεως τών 

~ρχαίων τεχνογράφων καl τών Ελληνικών καl χριστιανικών εργων τι;:ιϋ 

λόγου. 

Β' 

. ~Εξ 'ίσου ·δμως πρΟς τδς ρητώς διατυπουμένας άπόψεις tοϋ Φωτίου περl 
έπιστολογράφων καl Επιστολογραφίας ε'tς τδς ΕπιστολΟ.ς καl τf]ν <<Βίβλιο-&Ίl
κην>> του, αUταl αί 'ίδιαι αt Επιστολαί του &ποτελοUσιν πηγi)ν δι&. να συμ
πληρωl}ίί ή περl ·τοίi: γραμματολογικοίί αυτού γένους άντίληψίς του. Οϋτω 
η μακρU πρΟς τΟν Βόριν- Μιχωlλ Επιστολiι άποτελεί βεβαίως παράβασιν τοϋ 
κανόνος περl βραχύτητος, Οχι δμως καl τijς «συντομίας» 1 

: διότι ό Φώτιος 
είναι μΕν διεξοδικΟς λόγφ του πλήitους τών {:}εμάτων τα όποία εχει να παρου
σιάση εlς τΟν πρώτον χριστιανΟν 1'1γεμόνα τών Βουλγάρων, άλλα καl σύντο
μος εlς τΟν τρόπον κα&" δν πραγματεύεται Εν Εκαστον αυτών. ουσιαστικώς 
U.λλωστε τΟ κείμενον αUτΟ δΕν είναι Επιστολή, άλλα υπόμνημα περl τού 
lδεώδους δρ-&οδόξου χριστιανού ήyεμόνος. Οϋτω καl 1l <<ΒιβλιοΊ1ήκη», τα 
<<" Αμφιλόχια» χαl τΟ «Κα τα :Μανιχαίων», μολονότι ε'ίσάγονται δι • Επιστο
λών δΕν είναι δυνατΟν βεβαίως να {}εωρη-ι<tώσιν δτι είναι Επιστολαί. ~Επίσης 
Επιστολαl δΕν είναι κατα κύριον λόγον καl ή «Επιστολiρ> Α' πρΟς τΟν Ώάπαν 
Ν ικόλαον, ο-δ σα άπλf) όμολογία πίστεως κατ α τΟν τύπον U.λλων προγενεστέ
ρων. ~Επl τϋ βάσει τών σημερινών κριτηρίων περl Επιστολογραφίας πολλα 
άπΟ τα περιλαμβανόμενα εlς nlν συλλοyf]ν των Επιστολών τοίί Φωτίου κείμενα 
δΕν είναι κυρίως είπείν Επιστολαί, &.λλα 11 διαγγέλματα ύπΟ τύπον προσωπι· 
κών 11 καl &.προσό)Πως Εκδιδομένων επιστολών 11 μιχραl πραγματείαι λύουσαι 
έρμηνευτικα προβλ1)ματα τιflέμενα ύπΟ φίλων του πρΟς αUτόν. Διάγγελμα 
ύπΟ. τύπον ι'Χνοιχτfjς 8πωτολΥίς είναι ή πρΟς τΟν Sπίσκοπον "Ακυλη"tας άπευ
ΊJυν-&είσα, 11 δια πρώτην φορΟ:ν διατυποϋσα, καl δη κατα τρόπον τελείως 
σαφfi, τας έπl τοϋ Ί1·εολογικοϋ πεδίου &ντιfJέσεις τών δύο Εκκλησιών 2

• Όμοίσυ 
τύπου διάγγελμα εΊναι καl ή πρΟς τοUς έν Εξορίq. εύρισκομένους Επισκόπους 
άπευΌ-υνΊJείσα Επιστολ1) 3 • ToU τύπου δΕ τών ύπΟ μορφ1lν Επιστολfις Ερμη
νευτικών διατριβών είναι ύ1η~ρ τΟ:ς Εβδομήκοντα Επιστολαl τας Οποίας 1l χει
Qόγραφος παράδοσις φέρει καl εlς τfιν συλλογi}ν τών <<"Επιστολών>> καl εlς 

' Πρβλ. σημ. 21. 
2 Έπιστ. 5 (Βαλ. σελ. 181- 200). 
3 'Επιστ. 146 (Βαλ. σελ. 471- 485). 
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η)ν συλλογηv τών <<~Αμφιλοχίων», είς μΕν ηlν πρώτην περίπτωσιν μετα τοϋ 

όνόματος τοϋ παραλήπτου, είς δΕ η)ν δευτέραν &πλώς μετα του έρμηνευομέ
νου χωρίου τijς Γραφijς. Ή διφυης αi!τη παράδοσις του ιδίου κειμένου aπο

δεικνύει δrι o'L καταρτίσαντες τα σώματα τών «Έπιστολών>> καl τών <<~Αμφι
λοχίων» τοϋ Φωτίου f)σαν έν γνώσει τfις διπλf}ς αVτiiς μορφΥjς τών περl ι1ν 

ό λόγος κειμένων. 'Ολόκληρος ι'iλλωστε ή συλλογη τών 'Επιστολών του Φω

τίου δΕν είναι άπλώς τυχαία συμπαρά-&εσις Επιστολών του Πατριάρχου, &λλι:Χ 

σκόπιμος Εκδοσις κειμένων έχόντων-καl Οτε άκόμη έγράφοντο υπΟ τύπον 
ίδιωτικών έπιστολών-γενικωτέραν σημασίαν. 

1. Τεχνικώς ό <<έπιστολιμαίσς χαρακτΥιρ>> τοϋ Φωτίου δύναται να συνα
χ&fί εύχερώς καl να άναχitiϊ εΊς τ1Ίν παράδοσιν τών μεγάλων χριστιανών έπι
στσλογράφων : Συνή{}ως α'i έπιστολαl &:ρχονται δια προπαιδευτικού προοι~ 

μίου, συνισταμένου έξ ή{}ικοϋ τινος χαρακτηρισμοϋ : <<''Ότε ηjς ίεραρχίας 

κατd νοϊίν τΟ μέγε&ος άναλήψομαι καl πολJ.φ την άν&ρωπίνην εVτέλειαν τfjς 
~, '~λ' λ' 'llιr' '"{}ν εκεινn προσουσης απο ειπουσαν τε ειοτητο; ... » . « :ιεγιστων μεν ανω ε 

τετυχηκότες άγαfJών, ών δ λόγος η]ν τών ένvοιών διαδιδράσκειν κατάληψιv 

Πέφυκεν, Ομως έν εVχαριστίq διατελείν άποτολμώμεν fiπαντες, οlς οί τής 

εVσεβείας σπιν{Ηjρες ούκ άπεσβέσ{/ησαν ... >> 2 • «Άγάπης μεν ώς άλη&ώς 

ούδεν κτήμα σεμνότερον, ούδk τιμιώτερον, καl ταίς κοιναίς έννοίαις άνωμο

λόγηται καl τοίς {}είοις λογίοις έπιμαρτύρεται» 3 • «Ούκ fιν 1iρα, ώς έοικε, 

κόρος τψ πονηρψ τών κακών, ούδέ τι τών έφευρημάτων καl μηχανημάτων 
πέρας ... » 4

• «"Ελεγχος Ιiκρατος είς δύο περιtσταται ταVτα· δ μεν βούλεται 

ποιείν, ού περαίνει, καl οlς μη βούλεται, περιπίπτει» 5 • «Μελέτη μεν μ1]τηρ 

εύπραξίας, όρμ1] δ~ άπερίσκεπτος εγγVς άμαρτίας» 6 • 

Tiiς τuπικlΊς αύτiiς &ρχης, τα παραδείγματα της όποίας -Β·α 1lδύναντο να 
πολλαπλασιασ&ώσι, έξαίρεσις γίνεται είς δύο περιπτώσεις : Α'. : cιΟτε ό Φώ·· 
τιος εχει να &πανηlση εΊς σuγκεκριμένον €ρμηνευτικ0ν πρόβλημα τε&Εν fιπΟ 

φίλου του, εΊς τi)ν περίπτωσιν αύτΥ}ν άπαντQ. itέτων συν1l{}ως &μέσως έξ &ρχiϊς 
τΟ πρόβλημα 11 την υπ~ αύτου διδομένην έρμηνείαν: «Έρωτfiς, πώς έστι 
λέγειν ΘεΟν τΟν ΙΙατέρα, Θεδν τΟν •Υιόν, Θεδν τΟ πνεϋμα ... >) 7 • «Πότεροιι οί 
χλευάζοντες συνίεσαν λαλούντωv γλώσσαις τώv ~Αποστόλων, J} oV ;» g. «"Όπερ 

έφησεν έv τοίς Εύαγyελίοις ό Σωη}ρ ... » 9
• «Τοϋ έφ~ φ πάντες 1jμαρτον, Οπερ 

Παϋλος μεν ό fJείος έφησε, σV δε μα{}είν fjτησας ... » 10 • «ΤΟ περl τοϋ Προδρό-

1 'ΕJtιστ. 1 (Βαλ. οελ. 133). 6 Έπιστ. 91 (Βαλ. σελ. 416). 
2 Έπιστ. 2 (Βαλ. σελ. 143). 1 Έπιστ. 7 (Βσ.λ. σελ. 249). 
8 Έπιστ. 3 (Βαλ. σελ. 146). 8 Έπιστ. 11 (Βαλ. σελ. 257). 
4 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 165). 9 Έπιστ. 13 (Βαλ. σελ. 261). 

·ι; Έπιστ. 85 (Βαλ. σελ. 414). ιο Έπιστ. 14 (Βαλ. σελ. 265). 
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' ~ • ' ~ ' 1 "'Ο Χ ' ο Θεός μου εν έπαίνφ και κατ ερωτησιν ειρημενον ... » . « περ ριστος ο 

1]μ5Jν τfj JJfαγδαληνιj JJfαρίq. προσιούσn φησί, ... » 2
• «Τρία σημαινόμενα τοϋ 

Θεός (jγόματα, δσα γε είς μνήμην 1}κε την έμήν, κατd τΟ δόζαν είδα της 

1Jείας Γραφi'jς» 3
• «"'Οπερ μαffείν έπηρώτησας ... » t. «Θαυμάζεις ... » 5 • «Tijς 

- ' J ~ ',... ~~G μακρας σου και μεμηχανημεJΙης απορια..,.,.Ν . 

Τοϋ τύπου αυτού είναι δλα τα κείμενα τα &ποτελούντα ηΊν συλλογfιν 

των<<~ Αμφιλοχίων» ώςκαl α'i εξ αύτών έπιστολαί. Β'.: Δευτέρα περίπτωσις, 

καft" ΊΊν δ Φώτιος διασπ{i τΟν κανόνα τfjς προτάξεως γενικού τινος ή{}ικού 

χαρακτηρισμού είναι δτε εχει νδ. &σχολη{}'fi μΕ συγκεκριμένον τι γεyονΟ~ ά,παι

τοϋν Ciμεσον λύσιν. Εtς τ1lν περίπτωσιν αUτi}ν δ Φώτιος παρουσιαζει αμεσως 

τΟ {}έuα: «'Ακούω τιγdς τών έναντί ων είρήνφ• περιαγγέλλειν και τοVς άπλου

στέρο,υς έπιχειρείν ταύτn δελεάζειν τfΊ π_ροσηγορίφ> 7 • «'Εγr); iJαυμάζω; πώς 
<J ~ , , , - - • - • ~ 'Λ. ' ως s -:< Απο οϋτω ταχέως, οστις ποτ εστιν εκεινος, της ημων επεΑα·uετο φυσε » ·"' -

" 1 " λοφύρη τd σά, δτι τd "Jjμέτερα αγνοείς» 9 • «~Απαγορεύω σοι, φ_ίι.ων αριστε, 

μηκέτι φίλον 1]μέτερον Ονομάζεσ/}αι» 10
• «El καl νϋν όχληρΟς είναι δόξω και 

περιττδς τΟ φιλάνfJρωΠΟJ', ιiλλd τό γε έμαυτοϋ ποιείν ούκ i'χ'fέξομαι» 11
• 

- ' ' " ; - ., ' J ο"'τω και «Δυσφορείς καl {J.ρψιεις, και τα ανω κατω ποιεις, οτι σε ταχεως Vu 

&φειδως, ώς νομίζεις, επλήξαμεν» 12
• «'ΆκουσΟ1', dι φιλανi1ρωπότατε Βασιλεϋ· 

• ~ , , ' 1a ,.,.,, ' δ- ' ρ 'ς Ον ού προβάλλομαι νϋν παι.αιαν φιι.ιωι ... » • «.LO μεν ωρον, μεγαι.οπ επε , 
και χωρlς τfjς Cί.λλης δια{}έσεως, δ καl. άλλους αν έπεπείκει, μεγαλοπρεπώς 

~Jμδς παρεσκεύασε δέξασ{}αι ... » 
14

• A't περιπτώσεις δμως ώς Ciνω είναι σχετικώς 

δλίγαι, διότι δ Φώτιος καl δτε &κόμη &ναφέρεται είς συγχεκριμένον τι γεγονός, 

&νάγεται πάντοτε είς γενικωτέρας σκέψεις κρίνων οϋτω έξ εύρυτέρας ή{}ικfίς 

σκοπιάς καl φιλοσοφών. Τούτο είναι καl τΟ τυπικΟν χαραχτηριστικΟν των 

επιστολών του, διότι αίirαι δΕν είναι άπλα εγγραφα έπl τρεχουσών ύπσ&έσεων, 

&λλCt τεκμήρια &δόλου πνευματικότητας. ~Η διαπίστωσις δ' αϋτη γίνεται περισ· 

σόrερον ένδιαφέοουσα, λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι αί περισσότεραι εκ των 

Επιστολ5)ν του, iπι πλέον των Ερμηνευτικών Επιστολών των φερομένων καl είς 
την συ.λλογi)ν των Άμφι/,οχίων, εlναι Επιστολαl &παντητικαl εΊς επιστολάς. 

Οϋτω π.χ. &παντήσεις είναι 1l Επιστολtl 3 (<ωύκ dπολογίωι γράφοντας, ιiλλ' 

άπολογίωι ποοί·σχοντας»). ι&, 5 («τΟ μΕ: ν τfjς παρ' ~Υ,uών μακαριότητας άφι
γμένον γράμ~α ή:uίν») JG 1 92 ( «Ού γdρ αν ~Jμδ.ς ύπετόπαζεν άνfJρώπων λόγοι ς 

ι Έπιστ. 16 (Βαλ. σελ. 266). 9 Έπιστ. 148 (Βαλ. σελ. 4ο6). 
2 Έπιστ. HJ (Βαλ. σελ. 277). " Έπιστ. !55 (Βαλ. σελ. 489). 
3 Έπιστ. 20 (Βαλ. σελ. 279). " Έπιστ. 158 (Βαλ. σελ. 494). 
4 'ΕJtιστ. 22 (Βαλ. σελ. 284). " 'Επιστ. 171 (Βαλ. σελ. 505). 
5 'Επιστ. 27 (Βαλ. σελ. 299). " Έπιστ. 218 (Βαλ. σελ. 530). 
6 Έπιστ. 29 (Βαλ. σελ. 319). " 'Επιστ. 258 (Βαλ. σελ. 557). 
Έπιστ. 113 (Βαλ. σελ. 434). ι5 Βαλ. 

8 Έπιστ. Η6 (Βαλ. σελ. 471). 16 Βαλ. σελ. 181. 
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~i]ς περl αυτον δόξης, fjJι -iκ· παλαιού φυλάττομεJι, παρασύρεσ{}αι») 1
1 94-

(«γράφεις 1jμfiς γραψljν») 2 , 96 («γενέσ{}αι μ'έν Εμοt σχολ1)J1 ι Wστε τd σcl 

διηγείαfJαι, άπεύχομαι' γεγiσ{}αι δέ,. ωστε μη δ~ άκοriaαι, προέλαβες») 3 
I 106 

( c<εl μ'έν μηδέποτε γέγονας κα{}αρδς λογισμών άκα{}άρτων, καινόν τι λέ

~εις») 4 ι 108 («καί γε δσον 1] dντίδοσις τώ1ι γραμμάτωγ γέ1ιοιτο») 0
, 114 

(«τΟ δ'έ εlς η)ν μάρτυρα τijς ύμώ11 εύφv'ί"ας φιλοπόνημα κατd π)ν σ1)ν dξίω

σιν έπελfJόντες») 6 , 115 («cΩς μεν οVκ l'χεις lξαρνείσ&αι η)ν δειl.ίαν, οVδ"" 

llν άρνηfJείης, καl πρΟ ταύτης τιjς γλυκείας έπισωλfjς») 7 καl U.λλαι. 

. 2. ~Εξ 'ίσου τi}ν βυζαντινfιν παράδοσιν &κολου-&οϋσι καl αί κατακλεί· 

δες τών επιστολών του, ώv αL περισσότεραι ε'ίναι έπεξειργασμέναι μετα 
ίδια ι τέρ - 1 ~' '~ " ' • - " -' ' ας προσοχης. : «α"" ειην μεν αυτοις εγωγε και ποιών και λέγω11 

τά δέοντα εl' σαν δ' ' ~ ' ~ {} - ' ~ ' ' ' c ... η ε και αυτοι ευπει 'Wς τε και ευηγιως προς την ~:;αυτών 

σωτηρίαν άναγόμενοι και Χριστφ, ηj πάντωγ κεφαλif, προσφυώς συναρμο

λογούμένοι, τfί αVτοV φιλαγ{}ρωπίq. καl χρηστότητι. "'Ω 1] δόξα καl τΟ κρά
τος ... » s. 3 : «οϋτω γdρ αVτών τε lκεί11ω11 1] σωτηρία πραγματεύοιτο, 

κοιν1} τε 1] φρογτlς πδ.σιν έπ~ ώφελείq, ψυχijς τε καl σώματος πρυτα

νεύοιτο» 9
• 4: «χριστός ... δοίη μέν ... δοίη δέ ... φ 1] δόξα ... » 10

• 5: «~Αλλ~ 
"'λ '"Χ' 'λ 0 ' ' ι εως μεν ειη ριστος ... και φι αJ11.ιρωπω; μεταγαγοι ... καl π.οδς διόο{}ω-
άιν lδείν παρασκευάσοι ... έν αVτφ Χριστφ . .. » 11

• 10 : «ΣV δέ ~οι, τέ;.νον, 
μJ) μόνον α γράφω προθύμως δ.ναγίγωσκε, άλλά καl διd τών lργων προfJυ

μότερον έπιγίνωακε» 12
• 12: «Εϊη δέ τά 1}μέτερα πάfJη ... » 13

• 17: «dλλ~ώς 
όVδέν άδύJιατοJ'ι μάλλον δ); καl λίαν άκόλου1~0'JΙ ... έπιγνούς ... &ναμφιβόλφ 

γνώμn συναναγίνωσκε» 14
• 20: «~Έρρωσο» 15

• 23: ΣV δέ μm καl πράξεις 

1 Βαλ. 
2 Βαλ. 
3 Βα?ι .. 
4 Βαλ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

417. 
418. 
422. 
428. 

,Βαλ. σελ. 430. Ή έπιστολi1 αiJt1) δέν φαίνεται γνησία, διόtι εlς ο'όδένα κώ
δικα φερεtαι ύπΟ τΟ Ονομα τού Φωτίου. • ΑλλU. καt. γλωσσικώς (χαρτ:ουJ.αρε6ειν, 

&.δριαντάριον) δέν όμοιάζει πρΟς τU.ς άλλας Επισtολδ.ς του Φωtίου. 
6 Βαλ. σελ. 435. 
7 Βαλ. σελ. 435. 
ΕΙ Βαλ. σελ. 142. 
9 Βαλ. σελ. 165. 
10 Βαλ. σελ. 181. 
ιι Βαλ. σελ. 199 κ.έ. 
12 Βαλ. σελ. 257. 

" Βαλ. σελ. 261. 

" Βαλ. σελ. 275. 

" Βαλ. σελ.· 283. 

• 

j 
ι 
' ' ' I 

I 
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άτόπους έκτρέποv ... καl ι:lπέχου ί'γα σοι ... περιγένόιτο» 1
• 25: «'Έρρωσο» 2

• 

26: «σο( δ" άκούειν γε1!J}σοιτο χάρις» 8
• 28: «ΣV δέ μαι ταΊς έκεϊfJ.εν κα

{}αρώς έλλαμπόμενσς τijς U.λη{}είας ιΧκτίσιν, εΊ'ης, Wσπερ τΟ 1Jεωρητικ0ν 
δμματούμενος, οϋτω καl τΟ πρακτικ()ψ ταίς αVτό{)εψ §.γτοJ.αίς διd βίου 
'ρυfJμιζόμενος» 4 • 30: «Δι~ 8 καl υ)ν {•μετέρα11 δ.ρχιερατικ1)ν τελειότητα ... 

έπιστάμε11ος καl τrlν κωρΟν όρών ... η)ν κρίσιν άνατί{J.ημι» 0
, 85: «Καl σV 

τοίνvΨ, έν οlς ι] χρεία καλεi, έπιεικείrt κιρ1ιών τοVς Ελέγχους καl ύπΟ προσ
φόρφ παραπετάσματι τοίς νουϋετουμένοις προσφερόμε'Jιος, μfiλλον έξανύ
σεις τΟ σπουδαζόμενον» 6 • 92: «Ταύτα, τέκνqν '~Jμέτερον lν Κυρίcρ μελέτα 
και τούτοις έαvτΟν ρύfJμιζε κατεπcfδων... Td δ~ liλλα l!ρρωσο, ίερώτατε, ηjς 

ήμών ύπερεvχόμεγος μετριότητας» 1
• 

"Εκ τών Ολίγων αύτ(δν παραδειγμάτων κα-8-ίστατο;ι, νομίζω, σαφές, δτι 
ό Φώτιος περατόηιει τCι:ς Επιστολάς του ε'ίτε δια εΊJχfις 11 προσευχijς ε'ίτε δια 
γενικοU τινος ΊιθικοU χαρακτηρισμοU &νακεφαλαιοUντος τΟ &.ναπτυχ-&Εν εlς 
τf)ν Επιστολi]ν {}έμα. Ή διαφορα μεταξυ τών δύο αύτών τρόπων εΊ:ναι δτι 
είς μΕν τΟν πρώτον τΟ πέρας χρησιμεύει &ς μετάβασις &.πΩ του συζητη{}έντος 
{}έματος εlς γενικωτέραν εκφρασιν εl!χfις 11 προσευχfις, εlς δΕ τΟν δεύτερον ώς 
&.ποκορύφω~ις τών &.ναπτυχΏεισών σκέψεων. Κατα ταϋτα εlς μΕν τΟν πρώτον 
τρόπον τΟ πέρας τfις Επιστολής εlναι Ciσχετον πρΟς τΟ είδικΟν συγκεκριμένον 
{}έμα της, εLς δΕ τΟν δεύτερον &ποτελεl αUτi-]ν ταύτην τ1Ίν οUσίαν της, 0)ς 
άνακεφαλaιοϋν τα Ολίγον πρότερον Εν πλάτει άvαπτυχ-θέντα. 

3. Οί συγγραφείς τών εγχειριδίων περl τΥiς τέχνης τflς Επιστολογραφίας 
ταξινομοϋσι τ&ς Επιστολ6ς κατα διαφόρους όμ(iδας άναλόγως του περιεχο

μένου. "Ηδη ό Βαλέττας εlς τ1lv λονδtνειον f:κδοσιν τών Επιστολών τού 
Φωτίου χωρίζει τι'Χς Επιστολάς του εΊς πέντε όμάδας : Α': Δογματικαl καl
έρμηνευτικαί, R': ΤΙαραοιετικαί, Γ': Παραμυ{}ητικαί, Δ': ~Επιτιμητικα't 
καl Ε' : Διάφοροι. Ό χωρισμΟς δf\' εlναι και~~ δλα Ορ-θ-ός-, διότι Εκ τών ταξι
νομουμέvων ε(ς n'Jv πέμπτην ομάδα επιστολων (221 - 260) ll 221 είναι βε
βαίως παραινετικΊΊ, ή 227 Ερμηνευτική, 1i 242 παραινετικ1Ί καl ή 260 Επι
τιμητικΊ11 πάντως δμως 11 παρατήρησις τοϋ Βαλέττα, δτι αί Επιστολαl τοϋ 
Φωτίου δύνανται ,.α &ναχ{)οUν εlς όμάδας, εlναι δρ{)ή. ~Α τυχώς μέχρι τούδε 
Ελαχίστη Εργασία Εχει γίνει δια nlν μελέτην τών νόμων τών διαφόρων όμά
δων Επιστολών εlς τf]v βυζαντιν1lν γραμματείαν, καl οϋτω δΕν ε1ναι εUχερΕς 
να συγκριitώσιν αΊ Επιστολαl τού Φωτίου πρΟς τιlς Ciλλας τοϋ lδίου ε'Lδους 
fπιστολάς, cΟστε να γίνη νοητfι 1~1 τυχΟv ύπάρχουσα ιδιαιτέρα δξία των. 

Βαλ. σελ. 289. 
2 Βαλ. σελ. 294. 
Βαλ. σελ. 299. 

4 Βαλ. σελ. 319. 

fi Βαλ. σελ. 322. 
σ Βαλ. σελ. 414. 
7 Βαλ. σελ, 418. 
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'ΊΌίiτο είναι δυνατόν, καl δη ύπΟ πολύ περιωρισμένην κλίμ~κα, να γίντι 

Ενδεχομένως μόνον δια τιΧς παραμυ{}ητικας Επιστολάς του, ίδίg δΕ δια τ&ς 
πρΟς Ταράσιον ( «παραμυfJητικ1) έπl {/υγατρl τε{)νηκυίq.») 1

1 πρΟς Εύσεβίαν 

(«παραμυ1Jητικ~J έπi δ.δελφjj τελευτησάσυ») 2 καl πρΟς Γεώργιον Νιχομη
δείας {«τελευπ}σαντος αύτip έν τtJ ύπερορίq. κληρικού, μετά την γενομένην 
έπ~ αύτφ του πρεσβυτέρου χειροτονία Ψ») 3 • ~Η πρώτη Εξ αϋτών ((ρχεται 

δι~ άσυν1l&ους μακρού 8·ρ1iνου, «τψ πένfJει συναρπασ{}είς ... εlς τά τών δδυ

ρομένων &πφιέχfJην δάκρυα» ώς λέγει ό 'ίδιος. ΤΟν {}ρfjνον &κολουίtεί <<δευ
τερολογία» εtς τfιν όποίαν αναπτύσσεται η Εννοιά τiϊς ματαιότητας των 
&ν-&ρωπίνων. ΤΟ τμfιμα τοϋτο &κολου&είται &πΟ &ναlρεσιν τών τριών κυριω
τέρων στηριγμάτων τοϋ iJρ1lνου, «σϋ πολiιν έπεβίω χρόνον», «πρΟ Wρας 
μετέστη» καl «τεκόντω1ι προαπi]λ{}ε» καl περατουται εLς μακραν καl ώραιο· 

τάτην περιγραψtlν τfίς εϊς τΟν παράδεισον ζωfις τfις &ποiJανσύσης. τα δύο 

ύπόλοιπα τμήματα &ποτελουvται &πΟ &ναφορδν βιβλικών παραδειγμάτω\• 
(«πολλά δέ καl νέα καl παλαιά τoii συνενεχ{}έντος εlς ψυχαγωγίαν ύποδεί

γματα») καl &πΟ παρακέλευσιν εLς ύπομονηv καl έ/Ιπίδα. Διάφορον του σχή

ματος αlηοϋ είναι τΟ τfις δευτέρας, πρΟς ηlν ήγουμένην Ε\Jσεβίαν &πευ,Ηυ
νομένης Επιστολi]ς : Είς την Επιστοf:tΊν ωJηlν ό Φώτιος Ciρχεται &π~ εύ{]είας 
δια τού <<τόπου>> τfjς ματαιότητας : «El μέν dφ" 1jμών ό {}άνατος Ιfρχετο καl 
πρώτοι διd του γένους εlς πείραν αVτοϋ καfJιστάμεfJα, εlκότως α,,, ώς 

Ο.προσδοκήτφ καl καινφ περιπεσόντες, έ{)ορυβούμε{}α τφ συμπτώματι». 

Άκολου&εί καl πάλιν &ναίρεσις τών εϊδικών, προσωπικών Επιχειρημάτων 
ύπερ τοϋ Ηρ1lνου τfις Ε1Jσεβίας: «'Αδελφή με, φησίν, έγκατέλιπεν, ή μόνη 
μετά {}άνατον παραφυχή, τών λυπηρών ή παράκλησις, τών άλγεινών 1] διά
λυσις, 1] πρώτη τών εVφραινό11των ύπό{}εσις», καl ή Επιστολιl καταλήγει εlς 
μακρiiν καl Εντονον προτροπ1lν πρΟς Επάνοδον είς την χριστιανικ1lν &ντίλη
ψιν περl ζωfις καl -{}ανάτου. Σχfjμα διάφορον &κολου&εί καt ή τρίτη, πρΟς 

Γεώργιον, μητροπολίτην Νικομηδείας, &πευ{}υνομένη Επιστολή, 1"1 όποία 
κατα τΟ μεγαλύτερον μέρος της &ποτελείται &πΟ &ντι&ετικας προτάσεις : Τα 
α'ίσ8·ήματα του Γεωργίου άφ~ ένός, 11 Ciποψις τοϋ Φωτίου &φ~ έτέρου : 

ΆφυρέfJη μέλσς-aλλa ffεφ &φιέρωται. 

Κλάδος εύf}αλ1]ς ... περιJjρηται-Cιλλ ~ ή ρίζα μένει. 
~Απi]λ?Jεν 1] καλ1j ... εlκWν-dλλ~ δ γραφεVς lτι τι}ν χείρα κινεί. 
Σιγά τd χείλη-άλλd βοώσιν αί πράξεις. 

.Σύνδρομος ijν πρΟς άρετι}ν-ού χρ1} ψiJονείν, εl τΟ στάδιον προκατεί
ληφεν, 

1 Έπιστ. 142 (Βαλ. σελ. 457 · 464). 
' Έπcστ, 144 (Βαλ, σελ, 464 · 468), 
' Έπιστ, 145 (Βαλ, σελ. 468- 411). 
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~Αλλ~ Ύ;ν τών {fλιβερών παραμύfJιον-οϋ σvναπJjρε τοVς λόγους τιjς 

-·παρακλήσεως. 

cH Επιστολ1Ί Clρχεται δια συντόμου διαιολογίας περl της &δυναμίας τοίi 

·Φωτίου να συμμεrάσχυ είς τΟ~ πόνον τοϋ φίλου του, συνεχίζεται δια τΥjς 
dντι{}ετικΥjς αναπτύξεως της ματαιότητος τών &νΗρωπίνων καl τΥjς &πΟ πάσης 

&πόψεως πλέον, τώρα, εύτυχοϋς καταστάσεως του &ποϋανόντος, καl καταλή

γΕι είς μακαρισμΟν («W μακαρίας άποδημίας ! ... ~> ). 
ΣκοπΌς τfjς συνοπrικf'jς αlιτfjς περιγραφ1ϊς είναι νcl φανil Οτι δ Φώτιος 

ούδΕv τυπικΌν σχiϊμα άκολου{)εί εLς τδς παραμυ{}ητικΟ:ς έπισrολάς του, και 

-Οτι, &ντι να παρασυρ-θ-fί εϊς γενικότητας, παρουσιάζει Εντελώς tδιαιτέραν, 

-&ερμήν, πλ1lρη στοργfις καl κατανο1Ίσεως συμμετοχην εΊ.ς τΟν πόνον τοU 

πρΟς δν &πευ-&ιJνεται. ~ΑπΟ ηΊν Ο:ποψιν αUτ1)ν ίδιαιτέρως χαρακτηριστιχαl 

είναι 11 πρcότη και ή τρίτη τών ώς U.νω παραμυ{}ητικcΟν Επιστολών τΌυ. ΕLς 

ηlν πρώτην, 1lδη &πΟ ηΊν &ρχήν, δια τοϋ -&ρ1lνου, δ Φόηιος δίδει &αυμα

·σίαν εlκόνα τοϋ τί Εσήμαινε, δια ηΊν οlκογένειαν τοϋ άδελφοϋ του καl δι~ 

αUτΟν τΟν 'ίδιον τΟν Φώτιον προσωπικώς, ή &πώλεια τfjς κόρης. Ώσαύτως 

εtς ηΊν τρίτην, 11 άπrΏλεια τοϋ πνευματιχοϋ dνασηlματος τοϋ Γεωργίου είναι 
παροUσα εLς Ολόκληρον ηΊν Επιστολήν. ΤΟ προσωπικΌν αύτΟ στοιχείον εΊς 

τδ:ς τρεΤς παραμυ&ητικCι:ς Επιστολας είναι, C!ν δΕν σφάλλω, &σύνη{]·ες είς τfιν 

:βυζανtιν1~]'\-' Επιστολογραφίαν τοϋ ε'ίδους αυτοίi. το &ντίστοιχόν του δέον να 

&ναζητη{]·fί είς τΟ:ς πρΟ α\Jτοϋ νεκρολογίας, δπως αί του Γρηγορίου Νύσσης\ 

:και Οχι είς τCι:ς παραμυ&ητικας Επιστολάς, α'i όποίαι, ο-δσαι συνή-θ-ως βρα

χείαι, είναι Επl τΟ πλείστον γενικαl &φηρημέναι σκέψεις περl τiϊς ματαιό

τητας τfjς &ν-&ρωπίνης ζωlϊς, τfjς ύποταγfjς εtς τ1Ίν {}έλησιν τοϋ Κυρίου, της 

μελλούσης &ναστriσεως κ.τ.λ. ΔΕν -&α f]δυνάμην οUδεν UΧλο παράδειγμα να 

φέρω Εκ της βυζαντινfjς γραμματείας τοιαύτης &μέσου και iJερμΥjς συναντι

λ11ψεως τΥjς σημασίας τοϋ -&ανάτου προσώπου προσφιλοϊiς ά)ς α'L τρείς αύται 

Επιστολαl τοϋ Φωτίου. Ί--1 συμπόνια ό:λλωστε αUηl δίδ.ει &.κόμη μεγαλυτέραν 

dξίαν ε'ίς τ&ς &vαπτυσσομένας σκέψεις περl Εγκαρτερήσεως καl Ελπίδος, διότι 

.αΟrαι δΕν είναι άπλώς -&·εολογικοl στοχασμοί~ &.λλc!. τΟ &ντίδοτον πόνου γνη

·σίου καl είλικρινοίlς. Ή παρηγορία ηlν όποίαv παρουσιάζει ό Φώτιος καl 

εiς τ&ς τρείς περιπτcδσεις είναι ή δια τijς cθυσίας Επl του Σταυροϋ βεβαίωσις 

τΥjς &Ηανασίας τΥjς ψυχΥjς Επειτα άπΟ τΟν frάνατον τοϋ σώματος. Άντι-θ·έτωι; 

μάλιστα πρΟς &λλους συγγραφείς παραμυ{tητικών Επιστολών, δπως π.χ. τΟν 

'θεοδώρητον 2
, 11 i}εολοyικ11 &νάπτυξις της &ναστάσεως είναι πολU περιωρι-

1 PatΓOlogia Gneca, 46, 787 κ.έ. 
2 Πρβλ. τ1Ίν λαμπριlν μελέτη ν τfjς κα{}-ολικfjς μοναχης \\Τ a g η e r 1\Ι ο η i c a, 

Α chapter in Byzantine Eρistolography. The letters of Theodoret of C~γrus. 

--«Dumbarton Oaks Papers», IV, 1948, 121 -181, 
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σμένη, τού «τόπου>> αVτου άντιχα{}·ισταμένου ε1.ς μεν ηlν πρΟς Ταράσιον

έπισι:ολiιv δι& τf}ς περιγραφfiς τf}ς ζωr)ς Εν παραδείσq;ι είς δΕ ηlv πρΟς Γεώρ~· 

γιον δια τc'ι.ς ύπf:ρ τΥjς Εκκλησίας πράξεις τοi) &παθανόντος, δτε Ίiτο άκόμη 

Εν ζωή. ΠολU περιωρισμένη είναι καl η χρfισις γραφικών χωρίων, των 

Οποίων κατάχρησις γίνεται είς &λλα παρόμοια κείμενα, δπως π.χ. ε1ς τΟν 
λόγον τού ~Ανδρέου Κρ1]της: <<Εlς τΟν U.νf}ρώπινον βίον χαi εlς τοiις κοι

μη{)έvτας» ι. ·ο συν1l1tης τόπος τού ΊWβ &ναφέρεται καl έδώ, πολlι παροδι

κώς δμως: «El δέ τις καl 1]μfiς Ενεδρεύει δαίμων καl τΟν ΊWβ πάλιν lξαι

τεί» καl «τούτων άπάντω1ι U.παράγραnτος μάρτυς αύτΟς πάλιν Ίώβ». Ση

μειωτέα δΕ καl 1"1 ώραία χρlϊσις τf]ς περιπετείας τοϋ Δαβίδ : «~Ενόσει ποτέ 

παιδίον τού μεγάλου βασιλέως Δαβίδ, και ή νόσος τΟν τάφον έδείκνv· ό δέ 

συμφορdν την νόσον ποιούμενος, πρηνι)ς έκειτο καi δάκρυσιν έξεμειλίσσετο. 

τΟ {/είον, τροφijς τε αύτijς άπεχόμεJJΟς καl τi]ς U.λλης έπιμελείας τοV σώμα

τος· άλλ' δτε τΟ παι,δίον δ.πψ.ΠεJ•, αύτίκα συναπέΠε~ο καl η)ν λύπην· πρlν 
1 c Ι I I \ - ~; 0 \ δ' ' ' μΕ:11 γαρ ικετευε παραμεvει11 το φυεv τωJJ σπι.αγχ11ων· επει ε κριJJαντα την 

δ.ναχώρησιJJ τΟJΙ πλάστην είδεν, οVκ §τόλμησε τού κριτοϋ τiJ 'ψ'Ι}ψφ έγκα{}υ

βρίσαι τψ πέν{/ει, δ.λλ' άνώτερον έαυτδ11 πάσης παρασκευασάμενος κατη

φείας,- εVχαριΌτηρίοvς ι]φίει φωνάς, καl τijς σVJηj{}ους εί'χc:το διαίτης». 

~Η ό)ραία αl!nl έρμηνεία τfjς βιβλικfjς περl Δαβlδ περικοπfiςΙ εν συνδυασμ(ρ-

πρΟς τf]ν πίστιν ε!.ς n')v &{}αvασίαν τών ψυχών, &ποτελεί τΟ κέντρον τών 

παραμυ1Jητικών επιστολών τοϋ Φωτίου άχόλου-θ-ος, κατΟ: τοϋτο, Ύιδη ε!.ς τΥιν 

έποχ1lν του τfις μεγάλης παραδόσεως τοϋ λογογραφικοϋ αl!του ε'ϊδους. "Η 

μορφΊl δμως των έπιστολδΊν είναι κα&αρώς προσωπικΟν Επίτευγμα του συγ

γραφέως. 

3. "Η δευτέρα εκ τών ένοηlτων εΊς τΟ:ς Οποίας έχώρισεν δ Βαλέτtας τΟ:ς 

έπιστολΟ:ς του Φωτίου φέρει τΟν τίτλον <<παραινετικαί». Θα Επροτίμων τΟν 

τίτλον «προτρεπτικαί», δSστε νΟ: καλύπτεται πλ1lρως τΟ πολλαπλουν περιεχό

μενον του τμήματος τούτου-μολονότι καl πάλιν ή όπ' &ριιtμΟν 141 Επιστολh 
Εχει έξ 'ίσου η)ν {}έσιν της εLς τι!.ς παραμυftητικάς, ώς έξ αUτοϊJ τούτου τοϋ 

τίτλου δηλούται : «Περ'i τού μ1) δείν πρΟς τd Βν τcp βίφ λυπηρd f.πιστρέφε

σ{}αι» 2
• Εiς τriς έπισrολι!.ς αUτΟ:ς εUρίσκονται εγκατεσπαρμέναι διάφορο~ 

παρατηρ1lσεις, αί. δποίαι, μολονότι προέρχονται άπΟ κριτ1lρια κα-θ·αρώς fιθ·ικό 

καl Οχι τεχνικά, δύνανται νΟ: χρησιμεύσωσιν ώς όδηγίαι διΟ: τΟ λογογραφικΟv 

είδος τΥjς παραινέσεως η προτροπfjς. Οϋτω η ύπ~ άρι{}μ0ν 85. έπιστολΥ) U.ρχε

ται διΟ: του &κολούΗου κανόνος : «"Έλεγχος ακρατος εlς δύο περιtσταται 
ταύτα· Β μεν βούλεrαι ποιείν, ού περαίνει., καl οlς μ1) βούλεται, περιπίπτει.· 

βούλεται μΕ:ν γdρ εlς μετάνοιαν τΟν f.λεγχόμενον αγειν· &λλd τοVτο μέν οϋκ 

1 Patrologia Gr::::eca, 97, 1268 · 1301. 
' Έπιστ. 141 (Βαλ. σελ. 455 - 456 ). 
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έξανύει· περιtσταται δε αϋτφ τd njς σπουδιjς εlς τοVνω'tίο1ι' έκτραχύ1ιει γdρ 

μάλλον καl εlς άπόνοιαν περιτρέnει, έαυτόν τε δίδωσι 11ομισ{}ιjγαι, ώς ούχl 

(pιλαν{}ρώπcρ γνώμη καl συμπα{}εΖ διαfJ-έσει, έπιχαιρεκακούJΙτα δέ τψ πταί

σματι του πλησίΟJΙ τοΖς όνείδεσtJ1 έπεμβαίνειν» 2
- Πρβλ. καl ΕπιστολΥιν 95: 

«El διjλό11 f.στοι, ώς, εl τις νουfJετεί δόξης {}J]ραν πgαγματευόμενος, U.ξιι5ς 

f.στι μεγάλης μέμψεως, οVδΕ:11 κ:ι.ινΟν ούδ' dJΙέλnιατογ, ε'l' τις νουfJετών 

κακώς ακούει καl διασύρεται» 3
• Έπίσης έπιστολ1)ν 99 : « Έπαίνει τdς άρε-

' I .Q I ζ δ' ' I I I {} \ I Ο Ι , I 
τας· μη υαυμα ε ε κατα προσωπον τους σους μα ητας μετιοντας αυτας το 

' ' , ' , 1 • Q , , I , δ' ' ' ~ 'α 
μεν γαρ προτροπη και παρακι.ησις αγαυ·οεργιας εστι, το ε και σε κοι.ακει ς 

ούχ ίστησι μακρά1ι, καl πρΟς οfησιν τοVς ΠαυμασΗέντας 1'] μαλακίαν τοV 

τόJΙοv τι] ς dρετijς ει'ωι9'εJΙ ύποχαλf!.ν» '4 • Πρβλ. καl έπιστολ1)ν 120: «Λαμπρών 
έπαίJΙωJι, δι' ώJι πράττεις, παρd τοΖς σπουδαίοι; τυγχάνων, δίκαιος Ci1ι εt'ης 

μη δΕ: τούτου έν Cι.γνοίq εl11αι, δ τι δσον ύψηλlJJΙ καl Βαvμάσιον τΟ εν τούτοις 

κλέος, τοσαύτης και ηjς ασφαλείας και έπιμελείας δείται» 5 • 

Αί παρατηρήσεις αί•ταl εlναι βεβαίως κατΟ: πρώτον λόγον f}&ικαl καl 

δευτερευόντως τεχνικαί. Αί. περισσότεραι τών παραινετικ&ν Επιστολών Εγρά

φησαν Οτε ό Φώτιος εύρίσκετο έν τίϊ έζορίq. Καl &πηχοίiν αlσ-&1lματα καl σκέ
ψεις τlϊ; δραματικΥjς Εκείνης ΕποχΥ]ς. Οϋτω αί προβαλλόμεναι εννοιαι ε"ίναι αί 

τΥjς καρτερίας (έπιστολ1l 102: «ΊWβ §γκατελείψΠη· &λλ' ϊνα και τΟν πονηρδν 

εlς κράτος νικ1}σn») 1, τi1ς άνδρείας (έπιστολ1) 9U: «Γενναίων U.νδρώJΙ τΟ στά
διον δείται>>) 2 , τfις συνέσεως (έπιστολ1) 91: «lJ!Ιελέτη μkν μι}τη(} εVπραςίας, 
όρμη δ'i'ιπερfσκεπτος έγγVς άμαρτίας») 3

, τliς γνησίας πίστεως (8πιστολ1') 93. 
«Χάρις Χριστψ τφ άλφJιJΙr'jJ Θ εφ ήμών, τφ f.πl πδ.σι παρακαλοi!Jιτι 1}μάς ... και 

πρΟς τΟ οlκείοv καl εύyενές έπανατρέχειν dξίωμα>>) 4
_ Αί. περισσότερα ι δΕ Εκ 

των Επιστολών δΕν είναι απλώς είς τΟ περιεχόμενόν των παραινετικαί, &λλιi

καl εΊς τΟ ϋψος των, τΟ Οποίον εlναι σύντομον, πυκνΟν καl άφορισματικόν :: 

'ΕπισωΜι 86 : 
El στάδιόν έστι δ παρcJ;ν βίος, έπάΒλων δέ 1} f.κείΠεν πολιτεία, μ1) fJ-αύ

μαζε1 εl των δικαίων τινες f.νταύ{/α ταλαιπωρίας παλαίουσιv, U.λλd μάλλον, 

εί' τινες τώί' &γώ1!(1)}' και (f.{}λων τ(η• -χαιρδ~ι καl τόπογ στεφάγωv ήμέρα11 και 

Cι.ναρρ1}σεως βι]μα νομίζουσιJΙ 5
• 

Έπισ•ολiι 91 : 
.Αfελέτη μεν ~1}τηρ εVπραξίας, όρμη δ' άπερίσκεπτος έγγVς άμαρτίας. Ο.ύ· 

χρ~) τοιγαροVν άφέντας τΟ βοvλεύεσfJαι f.π~ έκείνο δραμείν, δι~ ο{) μετd τοϋ· 

μηδέν, ών σπουδάζομεν, dνύειν καl &νοίας Sλεγχον άλισκόμε{}α διδόντες 6
• 

~ Βαλ. σελ. 414. 6 Βαλ. σελ. 416. 
2 Βαλ. σελ. 422. ; Βαλ. σελ. 416. 
g Βαλ. σελ. 424. a Βαλ. σελ. 418. 
4 Βαλ. σελ. 443. 9 Βαλ. σελ. 415. 

' Βαλ. σελ. 424- 425. 10 Βαλ. σελ. 416. 
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Έπισ<οΜι 1 07 : 
_ lJfέγa κακδν 1j δόκησις· Uφρονα τΟν liν{)ρωπον ποιεί, ούδ~ d.παλλαγi]ναι 

του :ι_άf}ους έfj, οVδε μεταμα{}εϊν τΟ σvνοίσον· έχfJροVς όρif.ν άναπείfJει τοiις 
μ~{}ει._r.ειν τijς πλά1ιης καl βοη{}είν έπιχειροVντας· τοiις δ}; φλεγμαίνοντας την 
νοσον κολακείαις καt άνίατον ποιοVντας πλέον είσοικίζει. Φεϋγε πάση δυνά

μει τyν οί'ησιν- κρημνός έστι βα{}ύς, πiiσαν σωτηρίας G.νοδον περιπρη~ένος 1. 

Η διαφορα μεταξU τών παραμυ&ητικών και τών παραινετικών Επιστο
λών τοϋ Φοη;ίου &πΟ τiιν Ciποψιν τijς συνftέσεως είναι πολυ κα{Jαρά : Αί 
παραμυ{}ητικαl Επιστολαl &ποτελοίΊνται &.φ~ ένΟς μΕν &πΟ σειρΟ:ν Ερωηlσεων 

' ~ ~ _Q' ' ~ ' και α~αντησεων, υεσεων και αντι{}εσεων, &φ~ έτέρου δΕ &πΟ ευρείας &ναπτύ-

ξεις της χρισηανικης &ντι/111ψεως δια η)ν ζωi}ν καl τ:Οv -&άνατον. ·ο Φώτιο 
~ ' <I \ 0 \ ς 
~ποτ:ειν:ται ουτω Χα ι εις τον νουν καl είς τΟ συναίσi}ημα του -άποδέκτου τfiς 

επιστολης του. Αί παραινετικαl επιστολαl Εξ CJ.λλου &ποτελουνται άπΟ μιχοοiις 

κ~l συντόμους &φορισμοUς· κατα τΟν τύπον των πρΟς Δημόνικον &φορισ~ών 
τ~ν &ποδιδομένων εΊς τΟν ~Ισοκράτη καl &.ποτελεσάντων ηlν βάσιν του δευ
τερου μέρους τfjς πρΟς τΟν Βόριν ΝΙιχαi]λ επιστολfiς aυτού τούτου τοϊί Φω
τίου, δστις &λλωστε Ονομάζει ρ1jτώς τΟ τμfίμα αυτΟ τflς πρΟς τΟν πρώτον χρι· 
στι~νΟν β~σιλέα ,τών Βουλγά~ων Επιστολiϊς του παραινέσεις: « 'Επεl δk 'ij 
βουλησις της δυναμεως χ_ηρεvει και πολλd την όρμJ)ν άνακόπτοντα κωλύει, 
δ λ ' ' δ ' μαι οιπον έστι υγατον, γραφ[j τυπώσαι τdς παραινέσεις, ώς κατ' dρχdς 

ύπεσχόμην, ifδη πειράσσμαι» z. 
4 Ώ τ s "δ , , · ς ε εχ1 ·η η η ι:ινωτερω, σημαντικΟς &ρι-&μΟς Εκ τών Επιστολών του 

Φω~ίου ε~να~ έρμηνει~τικαl Εξηγ)lσεις, ύπΟ τύπον Επιστολών, χωρίων τfjς Πα
λ~ι~ς κ,αι της Καινης Δια-&ήκης. Ή Συμβολf] τοU Φωτίου εΊς τΟν τομέα 
αυτον δεν εivαι εlσέτι γνωση) δσοv &α Επρεπε. Εlς την Εκδοσιν 1\ιiίgne τών 
Εργων τοϋ Φωτίου παρέχονται μερικα άποσπάσματα μόνον \ πρώτος δΕ δ 
S_taab εl.ς nlν πολύτιμοv συλλογ1lν του: «Ύπομν1lματα εΊς τΟν Παύλον Εκ 
τ~ς ε:~ληcνικfjς ~κκλη~ίας>> Επα?ουσία~ε τΟν Φώτιον. cΟς έρμηνευηlν 4. Συμβο,3J 
εις την ερμηνειαν της παραδοσεως εtναι- τα <<Άμφιλόχια>>, ώς Επίσης καl τα 

ύπομν1lματα τα δvομάζοντα ρητώς τΟν Φώτιοv cΟς συγγραφέα ε!.ς τας συλλο-

1 Βαλ. σελ, 429. 
2 Βαλ. σελ. 223. 
8 Patrologi~ Gn:c~a, 101, 1189 κ.έ. '"'lδε καt R e us s ]., Untersucbungen 

zu den Eνangelιen ~ Kommentaι-en des Patriachen Photius. «Βγz. Neugr 
Jahrb," 17, 19Η, 61- 71, · 

4 S t a a b ~·· PauluskoιηnιentaΓe aus der gι·iechisclιen Kirche, aus 
Katenenhandschι-Iften gesammelt und herausgegeben {=«Ν eutestament1iche 
Abbandlnngen») χ:τ τ?μος, 1\fίinsteι- 1933. Τ ο ii ίδίου, Die Pauluskatenen 
nacJι den handsclιπftlιcben Qnel1en untersucht. Scr1'pta p t'f' " Ι t't · 
B

'bl' , R 
1926 

on 1 ιc11 ns 1 uti 
ι ιcι, οιη, · . 
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γ&.ς έρμηνευτικών σειρών (Caten~) τών συνοπτικών ευαγγελίων καl τών &πο
στολικών Επιστολών, Εξ ών ό Staab συνέλεξε τα &φορώ ντα εlς τΟν &πόστσλον 
Παύλον. Τρίτη_ όμCις είναι αί έρμηνευτικαl Επιστολαί του, ο-δσαι έπιστολαl 
μόνον κατ& την μορφήν 1 κατα δΕ τα ϋ.λλα απλώς έρμηνευτικα ύπομνήματα. 
~Ελέχ-&ησαν ηδη άvωτέρω τα κατCι τΟ είδος αίιτΟ τών Επιστολών. ΠρΟς πλη
ρεστέραν δμως διασάφησιν τού περιεχομένου των καi της μορφ-ϊiς των σκό
πιμον έ&εώρησα να παράσχω ένταϋ&α &νάλυσιν μιάς Εκ τών χαρακτηριστι· 

κωτέρων τοϋ ε'ίδους αυτού Επιστολών, τfiς τρίτης πρΟς Βασίλειον τΟν αυτο· 
κράτορα. CO Βασίλειος, Ενδιαφερόμενος δια τΥιν έρμηνείαν τοϋ Εκ τοϋ χατα 
~Ιωάννην χωρίου «ΘεΟν ούδεlς έώρακεν πώποτε», Εστειλε έπιστολiιν πρΟς 
τΟν Φώτιον καl Εζήτησε τi]ν γνώμην του. co Φώτιος εύρίσκετο είσέτι έξόρι-

~~ c' '" ' ο' " ι '\C Ι ' στος, εσπευσε ομως να απαντησu εις τον αυτοχρατορα και να ερμηνευσu την 

σημασίαν τοϋ χωρίου. cH άπάντησις είναι μικρα Β·εολογικtΊ πραγματεία, δ 
Φώτιος δμως δΕν παραλείπει να άναφερ-&ii καl είς προσωπικα στοιχεία : 
ΕUρίσκεται είς τΥιν Εξορίαν &δικηitεlς &;rO συκοφάντας1 δΕν είναι είς -&έσιν 
να παρακολου&1lση Εκ τοU πλησίον καl να χαρfi τας πνευματιχU:ς άναζητήσεις 
τού αύτοκράτορος, καl Επl πλέον λόγcρ τών ταλαιπωριών είναι άσ&ενΎ)ς καl 
συνεπώς Οχι εΊς -&έσιν να επεκταθ·fί είς η)ν άπάντησίν του δσον -&α η-&ελε. 
Παρα ταϋτα ή &.πάντησίς του είναι εν άπΟ τα σπουδαιότερα κείμενα ύπΕρ τf}ς 
άπόψεως τών είκονολατρών. Οί εl.κονομάχοι εlχον χρησιμοποιήσει, μεταξU 
άλλων χωρίων Εκ της Βίβλου 1 τΎ)ν φράσιν τού ~Ιω_~ί.ννου «ΘεΟν ούδεf.ς έώρα
κεν πώποτε» ύπΕρ τfjς &πόψεώς των. cO Φώτιος ύποστηρίζει δτι ή φράσις 
αϋτη εlναι δρ-&1) καl Οτι οUδεlς είδεν η μέλλει να 'tδη τΟ ι1είον : «τΟ fΙείον 
κατd τι-)ν έαυτοϋ ύπερούσιόν τε καl liληπτωι ούσίαν ούκ δ.νfΙρωπίνη1ι μόνον 
όψιΨ καl διάγοιαν Ξκφεύγει, ι:lλλd καl αVτdς τdς άνωτάτω καi πλησιαζούσας 
δυγάμεις, αί' πολλφ τqJ μέτρφ τfjς iινfJρωπίνης ύπερανεση}κασι φύσεως, ού 
κατd τΟν παρόντα μόνον καιρόν, κα{}~ Ον τc'j) πολυπα{}εί τούτφ σαρκίφ δεδέ
μεfJα, άλλd καl κατd τοVς μέλλοντας αlώνας, δτε τd πολλd τώ1• αlνιγμάτων 
καt Ξσόπτρων Cι.ποσκευασαμένοις καl τΟ liφ&αρτον dvτl τοV φfJαρτοϋ περιβαJ.
λομένοις, καfJαρώτερό1• τε 'καl τελειότερον έναστράπτει ή dλ'ij{}εια». ΠρΟς 
Ενίσχυσιν δΕ τijς &πόψεως αUτ1iς ό Φώτιος &vαφέρει τοUς προφ1lταζ lνΙωυσϊϊν 
καl 'Η λίαν, oL Οποίοι δΕν ηUτύχησαν να 'ίδουν τΟ πρόσωπον τού Θεοϋ. Ένί
σχυσις Ομως τfις &πόψεως αUτ1ϊς καl δ1) δια της μαρτυρίας ϋ.λλων συγγρα
φέων τοUς Οποίους &μέσως κατωτέρω ό Φώτιος παρουσιάζει, Διονυσίου τοϋ 
~Αρεοπαγίτου, 'Α{}ανασίου, Βασιλείου τοίi μεγάλου 1 Γρηγορίου τοϋ Ναζιαν
ζηνοϋ καl "Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, σημαίνει Ενίσχυσιν τΥ]ς &πό-ψεως τ5)ν 
είκονομάχων, οί όποίοι &κριβώς αύτΟ ύπεστήριζαν, δτι «ΘεΟν ούδεlς έώρακε 
πώπστε» καl συνεπώς δτι η εlκονικi} παράστασις ουδΕ:ν νόημα Εχει. Είς αUτό, 
ό Φώτιος &παντ([. δια τών έξfjς: «Άλλd γdρ Οτι μέν l!στι καl ύφέστηκεν, εlς 
κατάJ.ηψιν 1jμίν lχαρίσατο, εl καl. τσίς μέν μfiλλον Ξναυγάζει τι)ν χάριγ, τοίς 
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.δε έπιδεέστερον, κατd η)ν άναλογίαν έκάστcρ το~ κατορ{}ώματος. Ί'ί ποτε δέ 
fστιν 1} δπως ποτέ έστιν, ούδενl τών άπάντων έαυτljν άπεγύμνωσεν, άλλd 
καl τών εlρημένων άγίω1ι έ'μπροσ{}εν, 1ι!lωσJ7 μέ1ι, έπιπο{}1]σαντι τΟ ά{}έα
τον, oV δεδώρηται, παραμύfJιοv δε πόffαυ του ιiτvχ1}σαντος, τΟ τijς σαρκώ-
εως · ' ' δ ' β~' ' ' ~ '' ' ~ - δ' .σ και τοτε ια συ μ οι.ων και τυπων, εκκαι.υπτεται το μυστηριον, τοις _ε 

.έν τύ ' ~ ; οι , ' 'δ - , {} ' δ ; ' ~ -; - - πως και ομοιωμασιν, οσα εστιν ι ειν α?-' ·ρωπφ υνατα, την οικειαν 

δόξαν τΟ fJείον Ε.ν1)στραψεν>>. •Η φράσις τού Ίωάννου εlναι δρftή, άλλd: 00ς 
-άποτέλεσμα της χάριτος, 1'Ί- Ενσάρκωσις Επέτρεψε καl είς τΟν Μωσiϊ καl εLς 
.τσiις Εμπνευσμένους καλλιτέχνας καl εiς κά-&ε εύσεβη αν-&ρωπον νd: πλησιάση 
-ηlν -&είαν οUσ(αν. ΚατCι ταύτα, οί -εΊ.χονομάχοι σφάλλονται είς τδς άπόψεις 
.των, διότι παραγνωρίζουν η)ν Ενσάρκωσιν τοίi -Βείου f]τις Επέτρεψεv είς τους 
-&νητους να 'ίδουν τΟ itείον, δπως τΟ εlδεν ό Μωσfiς κατ& η)ν Μεταμόρφω
·σιv. Συνεπώς Ενφ tl πλ1lρης οUσία τοίi Θεού εlναι &πρόσιτος εlς τΟν νοίiν 
:και τδς αLσ&ήσεις τών άν&ρώπων, ή διδ τflς Ενσαρκώσεως πραγματοποι_η
{}είσα παρουσία του προσέφερε η)ν δυνατότητα τfiς προσεγγίσεώς του. ~Η 
είκονικη παράστασις τοίi -θ-είου είναι δυναη) μόνον &ς παράστασις του δόγμα
·-τος τlϊς Ενσαρκώσεως. 

Διατί Ομως ό Βασίλειος Ενδιαφέρεται δια τΟ {tέμα αυτο, τριάκοντα 
περίπου Ετη Επειτα &-πΟ η)ν πανηγυριχην &ναστήλωσιν τών εlκόνων καL διατί 
-ό Φώτιος άπαντ{i μετα τόσης προσοχfις χαl βαiJύτητος ; •Η άπάντησις εύρί-
-.σκεται εlς τΟν Κεδρηνόν, ό όποίος &ναφέρει διεξοδικώς η)ν Εξαιρετικfιν δρα-
στηριότητα τ1)ν όποίαν &Vέπτυξε ό αυτοκράτωρ Βασίλειος δια την ΕπισκεUl)ν 
η άνέγερσιν πλήftους ναών εντΌς αVτης ταύτης της Κωνσταντινουπόλεως : 
-.((Βασίλειος δε ό βασιJ.εVς καl τών {}είων ναών πολλοVς ύπΟ των προηγησα
,μέ1·ων κλόνων διαρραγέντας τε καl κατασεισ{fέντας, τινάς δε καl τελέως 
καταβλφ%-ντας έπιμελείας 1jξίωσε, τοVς με1J έκ καινijς άναατήσας, το'ίς δέ 
-την Cισ{}ένειαν έπιρρώσας, τοίς δέ κάλλος καl ώραιότητα χαρισάμενος» ι. 

"Έπειτα άπΟ τδ:ς εlσαγωγικδς αVτCις φράσεις, ό ΚεδρηνΟς αναφέρει 
:λεπτομερώς nlν &ναστήλωσιν τijς δυτικlϊς άψίδος τfίς "Αγίας Σοφίας καl τi]ν 
«ίστόρησιν» Εκεί τfϊς εLκόνος της Θεοτόκου μετα τών κορυφαίων Πέτρου καl 
Παύλου, τi]ν Επισκευ1)ν τοϋ ναού τών <Αγίων ~Αποστόλων, τfιν &ναστήλωσιν 
·τοϋ ναου της Θεοτόκου είς η)ν ΠηγΊlν, η)ν εκ βά-&ρων άνοικοδόμησιν του 
ναού τfjς Θεοτόκου «Β ς τΟ Σίγμα κατονομάζεται» ι ώς και του έν Αϋρηλια
Ύαίς ναού Στεφάνου του πρωτομάρτυρας, των δύο σηκών Ίωάvνου τοίi 
Βαπτιστοϋ «έν τε ηj Στροβ1]λcρ και lVΙακεδονιανα'ίς», τών ναών τοίi άπο
στόλου Φιλίππου καl. τοϋ ΕUαγγελιστοίi Λουχa. "Η μακρ& παράθ-εσις τών 
ναών συνεχίζεται : «έπεποιήσατο δέ και τΟ μέγα τέμενος Μωκίου του μάρ-

1 Κεδρηνός, έχδ. Bonn, σελ. 237- 241. 
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-τυρος», τΟν να Ον τοίi άγίου ~Ανδρέου, τοίi πρωτοκλήτου &ποστόλου, «πεσόντα 
εlς τΟ άρχαί:Όν κάλJ.ος άν1]γειρε», τους νασυς τοίi άγίου Ρωμανού, τfις άγίας 
Ξ''Αννη;- «έ1ι τijJ Δευτέρφ», τοϋ μεγαλομάρτυρας Δημητρίου καΙ τΟν τοϋ μάρ
τυρος ΑL.μιλιανοϊi τοϊi «έν ηj Ράβδφ>> «έκ παλαιών νέους εlργάσατο», τΟν 

' ~ , , , - ~Α ' 
-ναΌν τοίi άγίου Ναζαρίου «καταπεσοντα ωιεστησε», τον ναον της ναστα-

σεως χαl τfις Άναστασίας μάρτυρος «έπισκευάσας έλάμnρυνε», τΟν ναΟν τοίι 
μάρτυρος Πλάτωνος <<πεσόγτα Cινέστησε», τΟν τών μαρτύρων ~Εσπέρου και 
Ζωliς <<έπεποιι}σατο», τΟν να Ον τοϋ μάρτυρος ~ Ακακίου «πτώσιν άπειλοVντα 

' -
0

' ' ' ~ ' ~Η' ίου «άνε ·έπισκευάσας τοϋ πτωματος ηρπασε», τον ναον του προφητου '' -
κτ1]σατο λαι.ιπρQJς» «άνήγειρε έκ καινijς έν τα'ίς βασιλείοις αVλα'ίς», ναοUς 
τοϋ &ρχαγγ,έλου 1\ίιχαηλ καl τοϋ προφ1lτου ~Ηλίου· Επίσης : «l'~ι δε _καί τi]~ 
Θεομη~τοοος και ΛΤικοJ.άου τοϋ περιωγύμου έν <Jεράρχαις τον περικαλλη 

'- ' '}. ·τουτο1'l ναό 1ι, Ον ΛΤέαν ~Εκκλησίαν κατονομάζουσιν, εlς εύπρέπειαν και κα .-
).ο ς καί ώραιότητα μηδεν'i έτέρφ {;περβολJjν 1j σύγκρισιν καταλιμπάνοντα, 
ποοσόδους τε έταξεν ίκω)dς εl'ς τε φωταγωγίαν καl χρείαν τών δοξολογούν
τ~ν. Kal τί δε'ί διεξιόντα έπl πλέον μηκύνειν; αύτΟ τΟ έργον το'ίς {)-εωμέ
-1ιοις παρίστησι την οlκείάν καλλον1)1' και πολυτέλειαν». 

<Ο μακρΟς αύτΟς κατάλογος περατοϋται δια τfiς μνείας τών ναών τοϊi 
-προφήτου "Ηλί.ου, τοίi μάρτυρος Κλ1lμεντος, τοϊi σωτήρος Χριστοϋ, τοϋ άπα
στόλου Πέτρου καl του «άρχιστραη}γου» «ών η)ν ώραιότητα παραση)σασ{}αι 
ποιητικη αν 1]τόνησε μεγαληγορία». "Επl πλέον δ~ αυτων δ ΚεδρηνΌς &ναφέ
ρει εlς τΟ άμέσως Επόμενον κεφάλαιον καl αλλους τρείς ναούς, τf]ς Θεοτόκου 
<<ε'ν τώ φόοω» τού δ.γίου Φωκά «έν τώ Στεν(j»> καl τοίi δ:ρχιστρατήγου «έν 

• '- • ι ' 

τc'h Σωσ{}εγίω». 

• ΤΥιν σύ:δεσιν μεταξU τΥις λαμπράς αύτfις δραστηριότητος τού α1Jτοκρά-
τορος Βασιλείου ύπΕρ τfiς δ:νεγέρσεως η Επισκευiiς ναών έν Κωνσταντινου
πόλει και τοϋ πατριάρχου Φωτίου τ1lν παρέχουν μερικαl έκ τών όμιλιών τοϋ 
Πατοιάρχου. Μέχρι τοϋδε αt όμιλίαι αUταl fχουν σχεδΟν τελείως άγνοηι~fι \ 
-ή δΕ ~ύπΟ" τοϋ ~ Αρ.ιστάρχου Εκδοσις είναι λίαν παραπλανητιχ1l. Μία Εκ τών 
-Ομιλιών τοϋ Φωτίου φέρει τΟν τίτλον : «~Ομιλία ρη{}ε'ίσα ώς έν έκφράσει 
του έν τοίς βασιλείοις περιωνύμου νάοV» ~. 'Άλλη: «~Ομιλία λεχfJείσα έν 

-τψ 11μβωνι τijς μεγάλης έκκJ.ησίάς τijJ μεγάλcρ Σαββάτcρ, έπl παροvσίq. του 
φιλοχρίστου βασιλέως, δτε τijς Θεοτόκου έξεικωιίσf}η κάl &νεκαλύφ{}η 

μορφη» καl Ετέρα: «~Ομιλία λεχ{}ε'ίσα έν τψ Uμβωνι τijς άγίάς Σοφίας, 

'tjνίκα το'ίς όρ{}οδόξοις καl μεγάJ.οις '~]μών ΙΙ!Ιιχω)λ κα'i Βασιλείcρ ό κατd 

ι •Εξαίρεσι'\' άποτελει: ΊΊ μικ.ρc1. μονογραφία του D ν ο r η i 1{ Ι<'., Α proμos de 
Michel ΠΙ et des ιnosaϊques de Sai:nte Sophie, «B:yzantion» 10, 1935, 5 • 9. 

2 , Α ρ ι σ τ άρχο υ Σ., Φωτίου λόγοι και όμιλίαι, Κω·νσταντινούπολις 1900,· 

ΙΙ, 428 κ.έ. 
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τών Επιστολών τοϋ Φωτίου : Άσύνδετον μετCι πλεονaσμοϋ : «Πάντων lστε
ρ1]μεfJα, συγγενών, ύπηρετών, συνή{}ων, πάσης άπλώς άν{}ρωπίνης {}ερα
πείας». Wl «έρημοι φίλω11, έρημοι συγγε1ιών, ύπηρετούντων, έρημοι ψαλJ.όν

των, μοναζόντων· άντl δS φίλων, ά1ιτl μοναζόντων, άντl ψαλλόντων, Uντl 

πάντων άπλώς, στρατιωτών κουστωδίαις καl στρατιωτικοίς λόγοις έκδεδό

μεfJα». Πολυσύνδετον: «ύπερορία καl αίχμαλωσία καl λιμδς καl φρουρά 
καl fJάνατσς κα{}~ έκάστην επαγόμενος καl τοσούτcρ μόνον τοϋ ζcf;ου φειδό

μενος». ~Επαναφορά : «lJfνήσ1lητι, Sτι αν{}ρωπος ε'ί καν βασιλεύεις· μνή

σ1Jητι, δτι σάρκα περικείμε{}α τf]ν αύη)ν κα1 βασιλείς καl lδιώται ... μνή

σfJ.ητι δτι κοινΟν Δεσπότην Sχομεν Jωl πλάστην καl κοινΟν κριτήν». W'l «αί
δέσθητι τοVς κοινοVς τών άν{}ρώπων νόμους- άlδέσΒητι τi]ς Ρωμαί"κi]ς 

άρχ1jς τd κοινd δίκαια». Ύπερβατόν: «άν1Jρωπίνης καl παρd τών μισοχρί

στων έλληνιστών έτύγχανεν 1jμερότητορ. Ρητορικfι Ερώτησις : «Και τί λέγω 
τοVς ΟρΒοδόtοvς και δ.γίους άρχιερείς ;» <1n <<Τί δε λέγω τd παλαιά ;» W> «Τί 
οVν αlτουμεν ;» Πρβλ. καl «Τί τ1}ν σ1}1ι έπιείκειαν ταίς κα{}~ 1jμών κακώ

-σεσιν έtελέγχεις; Τί η}ν σ1}ν χρηστότητα ταίς είς ήμδ.ς έπηρείαις διαβάλ

λεις; Τί δε η}ν φιλαν1}ρωπίαν εlς ύπόκρισιν καl σχ1jμα πραότητας ... διασύ
ρεις ;», ΕΊρωνεία: «"Ί1ια -ιί γένηται; "Ίνα ήμείς άνιάσωμεν. Λίαν πικρώς 

1j1ιιάσαμεν- ίλαστήριον γdρ 1jμίν άμαρτημάτων εκείνοι». Δείνωσις : «~ Α1Jα
νάσιος ό πολύα1Jλος ... άπελ1}λαται ... ΕVστά{}ιος ό 1Jαυμάσιος ... η}ν ί'σην έπι

βουλΎjν ύπήνεγκεν ... ΛΤεστόριος ό δυσσεβΎjς ε;ορίζεται». 

CH ρητορικiι κατασκευ1Ί του λόγου του Φωτίου ποικίλλει βεβαίως άπΟ 
ι3πιστολfjς εiς έπιστολ1Ίν &ναλόγως του -&έματος. ΕΊς τΟ.ς Ερμηνευτικας Επιστο
λc'ις δ λόγος εΙ ναι γαλήνιος, εlς τΟ πρώτον μέρος τfίς πρΟς Βόριν- ΜιχωΊλ 
έπιστολfις τα ρητορικα στοιχεία έλλεί.πουν καl άντ~ αυτών γί.-vεται συνεχfις 
χρfjσις άφηρημένων έννοιών, γενικώς δΕ &α ήδύνατο να λεχiJ·lϊ δτι ή κυριαρ

χία τοϋ Φωτίου έπl τfjς γλώσσης εlναι άνάλογος πρΟς τΟ {tέμα του. ΕΊς 

&έματα συναισθ-ηματικά, Οπως 11 00ς Clνω Επιστολη πρΟς τΟν Βασίλειον, ή 
γλώσσα κυριαρχεί. ΤΟ άποτέλεσμα εΊς τΟ:ς περιπτώσεις αUτΟ:ς είναι Οτι 
δημιουργοϋνται πλεονασμοί, οι όποίοι δμως δΕν διασπούν ηΊν Εκφρασιν καl 
δΕν όδηγοϋν εϊς σοφιστείαν. 

Εϊς την ώς ανω άναφερ-&είσαν μελέτην περl τών σχολίων τοϋ κώδικος 

Baroccίanus gnecus 217 εΊς τας έπιστολδς τοϋ Φωτίου παρέχονται δλαι α'L 
παροιμιακαl Εκφράσεις τδς Οποίας εϊσάγει .Q Φώτιος εΊς τΟ:ς έπιστολάς του. 

Έξ 'ίσου πολλαl εΙναι καl α'L άναφοραl εΊς Εργα καl φράσεις τfίς κλασσικiiς 
Ελληνικiiς γραμματείας. •Η κλασσικΥι παιδεία τού Φωτίου φαίνεται Οχι μόνον 
άπΩ τΟ:ς γνώσεις του περl τών "Ελλήνων συγγραφέων, άλλα καl &πΟ ηΊν 
διάρ-&ρωσιν τοϋ λόγου του, 00ς π.χ. δτε λέγει: «Ούκ έπεκαλεσάμφι δλως· 
καl των Αίσώπου λόγων οVδkν μετριωτέραν όρώ την άπολογίαν· οVχ {jμαρ
τον, οlμαι · και των εlς Σωκράτην έμπαροινησάντων άναισχυντοτέραν όρώ 

ΠαρατηρΊlσεις επι του χαρακτfιρος τών επιστολων του Φωτί.ου 99 

t· "' " δ' - ' λ' 'λλ~ ~ ~ , τΎjΨ κατηγορίαν» «ι να συν μη εν των τοιουτων εyω, α. εκεινο παντως 

εlπείν ποεπωδέστατον, ώς έκείνης έστl τijς σοφίας τοιαύτας φέρειν τdς 

άπολογίας, 1}ς ~Αριστοφάνης δ καλΟς κορυφαίος κα{}έστηκεν. ~Αλλ' οVπω 
' ' ' " φ λ ' , 2 v ' λ λ' ' τοϋτο χάριεν, καιτοι νη την χαριν ι .ιστιωνιον ον» . «L)._αι πο • • α μεν 

' δ ' δ ' ' ' δ' ' ' άλλοις εlπείν Sχω και παντο απα παρα ειγματα· προς σε ε γραφων τωι 

'Όμηρίζοντα, εν ύποδείξας dρκείν ήγοϋμαι» 3
• «ΧαρυβδηδΟν καταπίνοντες 

;φυχdς» 4 «τip ΛΙΌυσών Ονόματι χρώμενος» 5
1 «ΣφιγγΟς αlνίγματα» 6

, «τd 

J.lfvσών και Φρυγών δρίσματα» 7
, <<ταίς 1jμετέραις εVγενέσι llfούσαις» 8

, 

«Φάλαρις l'σως σοι καl Διονύσιος καl οlς έπl Wμότητι μείζον Ονομα, εlς 

.άγώνα προκείσΒαι πεφιλοτίμησαι» 9 , καl τΟν του .Σαλμωνέως μϋ{}ον είς 

lργον προάγουσιν» 10 • El'fJε μαι τών. σων f]ν ένάμιλλα λόγων τd Sργα· οVχ 

ίνα κλέος Οντες dκεστοριδών ΓαληΨΟς καl ~Ιπποκράτης, u)ς αύτΟς 1jμfiς 
'ζ , c c? ' - ' 11 "αι' ου"τω με\ ν σφο-{}εια ων γραφεις, υπε,.-ισταψται μοι των :πρωτειων>> , «κ 

δραί, οϋτω δt συνεχείς αί του ψεύδους αi;ραι καταπνέουσιν, ώς μηδ~ οlς 

i} τών Ε1ι 'Αργοί πλωτι]ρων πλάνη σεμνύνεται, τΟ χρυσόμαλλον δέρας καl 

τοVς πυριπνόους ταύρους καl τοVς πολυμόρφους δράκοντας καl η)ν Ο.λλην 

-.τερατείαν» 12
• 

Ε!.ς τU. παραδείγματα αυτα 1} σκέψις καl ή γλωσσικη Εκφρασις tοϋ 

·Φωτίου προσδιορίζονται &πΟ ηΊν κλασσικήν του μόρφωσιν· δΕν είναι πρό

-&εσις Επιδείξεως πολυμα{}είας τΟ κίνητρον τών Εκφράσεων αύτ&ν· εlναι, 

άv δΕν σφάλλω, άποτέλεσμα άληΗοίίς καl εlιρείας κλασσικf1ς παιδείας. Κατα 

τΟν 'ίδιον τρόπον πρέπει, νομίζω, να Ερμηνευ&ώσι καt αL δ:ρχαl όψισμένων 
- , - ~ c'λλ - 13 "J _Q < ' Επιστολών : «Εlπεν αν τις των παρ ε η σι σοφων .. . » , « σ·υ·ι ως ου 

μόνον τώ τληπαifεί cΗρακλεί, dλλd καl τφ λογίφ cΕρμl} τΟ τι}ς Άμαλ1Jείας 
, ' ' ' Ε" "δ ' ' ' c -κέρας οί ποιηται εγχειριζουσιν» 14 • << vνομος rr- ων εσεμνυνετο, φασιν, ο 

Λοκρός» 15. «llfελάνf).ιόν φασι τΟν τραγcρδίαις ύποκριη}ν οϋτω njς όφοφαγίας 

' 'Επιστ. 94 (Βαλ, σελ. 419)' 

' Έπιστ, 94 (Βαλ. σελ. 420), 

• 'Ε;τιστ . 100 (Βαλ. σελ. 424), 

' Έπιστ. 108 (Βαλ. σελ. 430), 
Έ;τιστ. 1Η (Βαλ, σελ. 435). 

' Έπιστ, 115 (Βαλ. σελ. 436), 

' 'Επιστ. 115 (Βαλ, σελ. 437), Παροιμία εκ τοϋ Σου'i:δα. 

s "'Ε•ν{)·' Ο. ν. 

" Έπιστ. 209 (Βαλ, σελ. 524). 

'" 'Επιστ. 221 (Βαλ, σελ. i>37). 

" Έπιστ. 228 (Βαλ, σελ. 543), 

" Έπιστ. 259 (Βαλ, σελ. 558), 

" Έπιστ. 128 (Βαλ. σελ. 448), 

" Έπιστ. 129 (Βαλ. σελ. 449), 

'" 'Ι:!:πιστ. 118 (Βαλ, σελ. 441). 
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{jττω γενέσ{}αι ... » 1
• «Τ1)ν Αlσώπου γνώμην, fjν άπέδωκε, διερωη}σαντος 

του Λακεδαιμονίου Χίλωνος ... » 2 , «"Ην ποτε "'Αξεινος ό Σκυ{}ικΟς πόντος· 
έποιείτο γdρ βαράν, φρικτδν άκοVσαι, καί τοVς έμπλέοντας τών ξένων· 
Μιλήσιοι δέ φιλανffρωπίq. καl 1/μέρφ πολιτείq ... » 3 , «lJfvfJoπoιός }jν ό Αί'σω
πος καl ό μϋfJος αύτtρ πολύ τφ βίφ φέρων παρείχε τΟ χρ1}σιμον» 4 • «ΤοVς 
πρΟς έσπέραν άνΒρώπους, δτε πωιταχοϋ γ1Jς έξηπλοVτο ή άσέβεια, Κρόνον 
καί ~Αφροδιτφι καl Πέρσεφόνην μόνους 1ιομίζειν {}εοVς τijς ίστορίας ή 
πείρα παρέδωκεν» .5. 

cH έμβρι{Η]ς μελέτη της κλασσικf)ς γραμματείας, Οπως Εμφαίνεται είς 
τfιν <<Βιβλιο&ήκην», &ποκλείει τΟ Ενδεχόμενον, αL &ναφοραl αUrαl εLς rας 
κλασσικας πηγας να είναι δ συν1lftης rJ.λλως κλασσικίζων <<μανιερισμ0ς» πολ
λών &πΟ τοUς μεταγενεστέρους βυζανrινοVς Επιστολογράφους. ΤΟ αίφνίδιον 
καl &σύνηiJες τiiς &ρχijς μιiiς Επιστολiiς διc'ι τi'jς χρ1]σεως τijς κλασσικijς παρα
δόσεως προσδίδει ϊδιαιτέραν χάριν είς τl)v Επιστολήv· τοϋω δΕ συμπίπτει η 
μάλλον προέρχεται &πΟ στενl)ν οίκείωσιν πρΟς τl)ν &ρχαίαν γραμματείαν~ 

ΠλΊ1ν τών &ς ανω στοιχείων, ύπάρχουν και αλλαι κλασσικαl &ναμνήσεις 
εLς τιiς Επιστολάς : 'Ώς παρετηρή-&η Ίlδη άνωτέρω, τΟ δεύτερον, παραινετικΟν 
τμf}μα τfiς πρΟς Βόριν- Μιχαηλ Επιστολfίς τού Φωτίου στηρίζεται εlς τας 
<<ΠρΟς Δημόνικον>> παραινέσεις του Ψευδο'ίσοκράτους 6 • cσ Φώτιος &ναφέρει 
τΟν· "Άρειοv Πάyον ώς «έκείνον, oV και 1JεοVς παρ" άλλήλων καl πρΟς 
άν{}ρώπους δίκας καl λαβείν καl δοVναι μV{J.οι χαίρουσιν έλληvικοl δι ηγού
μενοι» 1

, Επικρίνει τfιν <<Πολιτεί.αν» τοίί Πλάτωνος καl τl)ν άρχαίαν ρητορι
κήν 8

, συζητεί τ ας άvτιστοίχους πρΟς τiιν «έγγαστρίμvfJος» λέξεις τ1ϊς κλασ
σικi}ς γραμματείας χρησιμοποιών μη διασω-&Εν εργον τοϋ Σοφοκλέους, τόν 
<<Σοφιστf]ν>> του Πλάτωνος και τΟν Πλούταρχον 9 , &ναφέρει εUστόχως δμη
ρικα παραδείγματα δια τήv διαφοραν μεταξU πράξεως καl λόγων ιο, άντλεί 
&πΟ τΟν ΑΊλιανΟν τΟν μυ{}οv τοϋ Εύνόμου 11

, γνωρίζει τcΧς περl τΥ)ς ϋλης 

' Έπιστ. 110 (Βαλ. σελ. 433). 
2 Έπιστ. 101 (Βαλ. σελ. 425). 
s Έπιστ. 239 (Βαλ. σελ. 547). 
4 Π α πα δ οπο ύλ ου Μ Κ ε ρ α μέω ς, 8χδ. έ.πιστολών Φωτίου, 16, σελ. 10. 
5 Έπιστ. 181 (Βαλ. σελ. 510). 
6 "Ιδε τό.ς παρατηρήσεις του Βαλέττα εiς την ό)ς &:νω 8κδοσι'\'. Πρβλ. καt 

S t e r n b a c h L., Curre 1\ίenandreεe. «RozpzaV·!)' Akademi ί Uniejetnoscί» Π~ 
1, 1892. 

' Έπιστ. 27 (Βαλ. σελ. 302). 
' Έπιστ. 27 (Βαλ. σελ. 301). 
' 'Ε;τιστ. 64 (Βαλ. σελ. 368 - 369). 
10 Έπιστ. 100 (Βαλ. σελ. 424). 
11 Έπιστ. 118 (Βαλ. σελ. 441). 

I 
' f 

Παρατηριlσεις έπi τοϋ χαρακτfjρος των Επιστολώ'\• τοϋ Φωτίου 101 

απόψεις τών Πλατωνικών κα&cΟς καl η)ν· παράδοσιν περl Προμηftέως 
Δεσμώτου 1

, έρμηνεύει γραμματικοVς τUπους τοϋ «έγκομβώσασfJαι» 2 εϊς τΟν 

~Επίz.αρμον καl ~Απολλόδωρον τΟν Καρύστιον· δ ~Αριστοφάνης είναι <<κορυΜ 

φαίος» τ1ϊς κωμψδίας s, ό δΕ &πόστο/ως Παϋλος, αν Ενδιεφέρετο δι~ ϋφος, 

{]r} ΊΊδύνατο να γράψa καλύτερον «τδ)γ Πλατωνικών γοητευμάτωv, τfjς Δημο

Ο1~ενικi'jς κομψείας και τijς Θουκυδίδου μεγαλορρημοσύνης» 4 • Πέραν δf: 

δλων των ρητών αυτών αναφορών, κλασσικilς έλληνικi)ς παιδείας αποτέλεσμα 

είναι αUn) αϋτη ή γλώσσά του εΊς τΟν χειρισμΟν τΥjς Οποίας ό Φώτιος εlναι 

εί::: Εκ των καλυτέρων βυζαντινών συγγραφέων. ΠρΟς πληρεστέραν άντίληψιν 

το~του δέον βεβαίως να ληφ-&ώσιν ύπ~ Οψιν καl τα δ.λλα εργα του, lδίq; δΕ 
τc'.ι ύπομηlματα εΊς &πόστο/ων Παϋλον 1 δπου ό Φώτιος παρουσιάζεται Οχι 

μόνον ώς {}εο/.όγος βαfiύς, &λλ&. καΙ. ώς Qριστος φιλόλογος, γνωρίζων πlv 

σύνταξιν, ηlν γραμματιχ-ι)ν καl την σημασίαν τ.ών λέξεων τfiς "Ελληνικ1ϊς 

-γλώσσης κατα τρόπον -3-αυμάσιον. ~ΑπΟ η)ν rJ.ποψιν αUτ1)ν lδιαιτέρως Ενδια

φfρουσαι ε'ίναι αί δύο πρΟς ~ Αμφιλόχιον &πευ&υνόμεναι Επιστολαί, εlς τcΧς 

όποίας ό Φώτιος όμι.λεί δια τΟ ϋφος τών Επιστολών του &ποστόλου Παύλου,;. 

Ό ~Αμφιλόχιος Εξέφρασε ηlν Uπορίαν του δια τΟ ϋφος του Παύλου, δ δf: 

Φώτιος τοϋ &παντQ. διεξοδικώς. ΕLς ηΊν πρώτην Εκ τών δύο α:Vτών επιστο· 
λών του ό Φώτιος αναπτύσσει πρώτον τΟ πνευματικΟν βά{}ος Εκ τοϋ όποίου 

προfιλ&ον a'L Επιστολαl του Παύλου,- δηλαδ'ιl τΟ δόγμα του Χριστιανισμού, 

&κολού-&ως δέ, καl &φοϋ παρα-&έτει σειρCtν ώραίων φράσεων Εκ τών Επιστο
λών τού Παύλου, Ομιλεί δια «τΟ κα{}αρΟν τών ρημάτων, οϋ μό1ιον Βσον εlς 

όρ{}ότητα φωνής καl συμμετρίαν {j;αι περιόδων, έναρμονίως αυατελλόμενον 

&λλd καf. εί' τι πρΟς τr)ν τών πραγμάτων (lφήγησιν άπευ{}ύ1ιεται, μηδεν τών 

άναγκαίων [ζω{}εJΙ έπισυρόμενον» 6
• Ό Παύλος αποφεύγει «τΟ τετριμμένον 

τών όνομάτωγ καi δσον έπl τΟ σκJ.ηρΟν άπο11εύει» εχει «Υι&ος>>, γνώρίζει να 

συνδέη <<τΟ σαφΕς δια τού μεγέ-ι<tους>>, δΕν στερείται <<τάχους>> εΙς ηlν εκφρα
σιv· <ωV δε γdρ οVδε τΟ καλλωπίζον, καίτοι γε περιορών αVτό, εlς τέλος 

παρέδραμεν· &λλd π']ς μεν έπιβολ1jς γυμνώσας έν il αν τις καl έκαλλωπί· 
σατο, τij] έμφύτφ δε περιβαλών_ ... οϋτω {/αυμάσαι προ1}νεγκεν, ώς αύτό 

τοVτο καJΙόνα καl τύπον κάλλους 6.ληf/ινοV τοίς συνορώσι προκείσfJαι, πολλφ 

τοV σεσοφισμένου καl κατ' έπιτήδευσοι εlς ώραιότητα διαφέρογτος» 1 • Τοϋ 

1 Έπιστ. 19G (Βαλ. σελ. 517). 
2 Έπιστ. 227 (Βαλ. σελ. 541 ~ 542), 
5 Έπιστ. 94 (Βαλ. σελ. 419) • 
.ι Έπιστ. 227 (Βαλ. σελ. 5!1). Πρόσiτες fπίσης καl δσα λέγει ;τερL του 'Ιου-

λιανοϋ εLς Έπιστ. 66 (Βαλ. σελ. 370- 380). 
5 Έπιστολαi 27 καt 28 (Βαλ. σελ. 299- 319). 
6 Έπιστ. 27 (Βαλ. σελ. 307). 
1 Έπιστ. 27 (Βαλ. σελ. 309). 
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λόγου του χαρακτηριστικα είναι ή συνδρομη «φαιδρότητας και καfJαρότη

τος», τΟ «γνωμολογ.ε'ίν», τΟ «κρίνειν», τΟ «εύστα{}ώς άποφαίνεσ{}αι», 

«έλέγχειν l!νfJα δεϊ καl ώς δεί», «έπιτιμiiν», «διαμαρτύρεσfJαι». «Οϋτως 

ό τών έπιστολών του μεγάλου Παύλου χαρακτf)ρ δ.ρετfjς άπάσης τijς έν λόγφ 

τdς ίδέας έμμορφούμενος, καl ωίς καταλλήλοις καl οlκείοις έμποικιλλόμε

νος σχ1]μασιν, άρχετύπου καt παραδείγματος λόγον έπέχειν καl ζηλοVσ{}αι 

άξιος» 1 • 

Προφανώς αί παρατηρήσεις αUταl του Φωτίου άναφέρονται εlς τΟν 

χαρακτΥjρα τfiς λέξεως καl τΥjς φράσεως τοϋ Φωτίου· δια η)ν δλην σύν{Jεσιν 

τών fuτιστολών του Παύλου &.ρκείται να παρατηρήσu : «Τί δ~ αν εl'ποις 

έμβαfJυvόμενος τφ- έτέρφ μέρει τijς έκεί νου περl τοVς λόγους δυνάμεως; 
οlος έν τοίς κεφαλαίοις την τάξιν, την σύνεσιν, εlσάγων, οlκονομούμενος, 

ύποφέρων, Uν{}υποφέρων, όσον τών έπιχειρημάτων την εϋρεσιν, τΟ έν ταίς 

έργασίαις γόνιμον! όπως συμπείfJειν έτοιμος και πολύς, παραβολαίς, παρα

δείγμασιν! ήλίκος τοiς έν{}υμ1]μασι και την liλλην τούτοις άπασαν συγγενιj 

δύναμιν!» 2
• Κατόπιν της ΕπιστολΥίς αVτi}ς, ό ~Αμφιλόχιος, ό όποίος είχε 

διατυπώσει Επιφυλάξεις δια τΟ ϋφος τοϋ Παύλου, συνεφώνησε μΕ τΟν Φώτιον 

τοϋ έζήτησεν Ομως περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα, περl τών 

Οποίων ό Φώτιος εγραψε τiιν έπομένην Επιστολtlν, Uπ' &ριίt. 28 3
• Είς αVτfιν 

συλλέγει παραδείγματα «τροπικijς αναπτύξεως» Εκ τών Επιστολών τοϋ 

Παύλου καl τα κατατάσσει εΊ.ς τέσσαρας Ομάδας : «κafJ' ύπερβατόν», «κατ' 
lλλειψιν» «και' έπίζευξιν» _«κατd τό κατεσχηματισμένον» («περιβεβλημένος 

λόγος>>) 1 παραλείπων να όμιλήση καl δι' U.λλα {}έματα, ώς «περl. τρόπου 
γενέσεως, καl διαφορaς ποσότητάς τε και χρήσεως, δfJεν τε 1j τροπΟλογία 
lφυ καl δι' ιjν ποτε αlτίαν ή cΕλληνlς ταύτην ψκειώσατο γλώσσα» 4 • Δια 

να &ποφευχιtfj δμως ό κfνδυvος, νa ιtεωρηιtfi ό aπόστολος Παύλος ώς 

άπλούς δεξιοτέχνης τοϊι λόγου, Οπως o'L σοφισταί, ό Φόπιος τονίζει Επανει~ 

λημμένως Οτι ή λαμπρα αϋτη όργάνωσις του λόγου τοϊι Παύλου Εχει άπο

κλειστικi)ν πηyhν τ1)ν {}ρησκευτικότητά του : «μη δε μελέτης καρπός, άλλ • 
Βπιπνοίας ύπερφυοVς τd Παύλου ρήματα, ό τijς σοφίας πλουτος, ή τijς dλη· 

{}είας καfJαρd καl διαυγης καl 1jδονfjς σωτηρίου βρύουσα πηγή» "· "Η εύρυ~ 
τάτη αϋτη γνώσις τfις τέχνης τοϊι λόγου, Οπως Εμφαίνεται είς τι1ς δύο αϋτας 

έπιστολάς, προέρχεται βεβαίως άπΟ πολυετfι, συστημ!Jtικην &ναστροφfιν καl 

μΕ τα κλασσικα €λληνικα κείμενα και μΕ τοUς άρχαίους τεχνοyράφους. Φαί· 

νεται μάλιστα δtι ό Φώτιος Ενδιεφέρεtο δια την κλασσικi)ν παράδοσιν μόνον 

λόγο,;ι της γλώσσης. Είς τας έπιστολάς του τουλάχιστον δΕν εύρίσκει να ε'ίπη 

J Έπιστ. 27 (Βαλ. σελ. 310). 
2 'Έγ-&' &ν. 

' Βαλ. σελ. 311. 319. 

4 Έπιστ. 28 (Βαλ. σελ. 318). 
5 Έπιστ. 27 (Βαλ. σελ. 310). 

ι 
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τίποτε καλΟν διd τοVς κλασσικούς, δπως τΟ δεικνύει αϋτη αϋτη ή χρi}σις τilς 

λέξεως «•ΈλJ.ηνες» : 
"Η συνη&εστέρα χρfισις τοϋ όνόματσς <<.Έλληνες>> είναι βεβαίως 1l κατα 

ηlv χριστιανικ-f}ν παράδοσιν ύπΟ τfιν Εννοιαν τοϋ εiδωλολάτρου. "'Οπως δΕ 

καl εΊ.ς τοUς ι'1λλους χριστιανοVς συγγραφείς, οϋτω καl είς τΟν Φώτιον ή λέξις 

αϋτη Εχει τόσον άποξενωitlϊ τοϋ Ει~νικοϊι περιεχομένου της, &στε καl αUτοl o'L 
Ρώσσοι κal οί Βούλγαροι νU άναφέρωνται 00ς &.κολου&οϋντες, πρΟ τοϋ Εκχρι

στιανισμοϊι των, «έλληνικη,, δεισιδαιμονίαγ» καl <<έλληJιικην καl lJ.:{}εον 

δόξαν» : (τΟ f{}·voς τών Βουλγάρων} «εlς τοσαύτην μετέκλινεν 1Jμερότητα και 

fJεογνωσίαν, Wστε τών δαιμονίων καl: πατρcfJων εκστάντες Οργίων καl τi]ς 

έλληνικ1jς δεισιδαιμονίας dποσκευασάμενοι η]ν πλάνην, είς η)ν τών Χρι

στιανών παραδόξως μετενεκεντρίσfJησαν πίστιν>> 1
• {OL Ρώς) «την τών Χρι

στιανών καfJαρd.ν καl δ.κίβδηλον {}ρησκείαν τι]ς έλλφιικι]ς καΙ δ.{}έου δόξης, 

εν fι κατείχοντο πρότερο1ι, &ντηλλάξ'ωιτο» 2 • "Η iδία δμως λέξις χρησιμο

ποιείται Οχι μόνον διδ: τΟν χαρακτηρισμΟν τών προχριστιανικών {}ρησκευμά

των, ανεξαρτήτως αν ταϊιτα f]σαν η δΕν 11σαν ε'Lδικώς έλληνικά, &λ/Λ καl εΊ.δι

κώτερον &κόμη δι' Wρισμένας χριστιανικδς α'tρέσεις· οϋτω εΊ.ς nlν πρΟς τα 

Πατριαρχεία τΥίς ΆνατολΥίς Επιστολήν του, ό Φώτιος Επανειλημμένως συσχε

τίζει ηlν ύπΟ τfις δυτικfις Εκκλησίας είσαγωγΊlν του «filioque» πρΟς «έλληνι
κας>> παραδόσεις: "Η εiσαγωγ1l δύο αlτίων, τοϊι ΠατρΟς καl του Υίοϋ, λύει 
«την μοναρχίωι εlς διfJεί'αν» 3 καl διασπξi τ1Ίν χριστιανικiιν δεολογίαν <<μη

δεν ήττον η]ς έλληνικι]ς μυfJολογίας» 4
• Όμοίως, άν 11 προέλευσις τοϋ άγίου 

Πνεύματος είναι κοιν1l καl Εκ τοϋ Υίοϊι καl Εκ του Πατρός, τα <<χοινd>> γνω

ρίσματα, τα όποία άν1)κουσιν είς τΟν Πατέρα καt είς τΟν Υtόνι άνήκουσι καl 
εΊ.ς τΟ Πνεϋμα· συνεπώς τΟ Πνεϊiμα «dρχ1) Ε'σται αύτΟ έαυτοV καl αtτιον δ.μα 

καl αlτιατόν, όπερ οVδ~ οί τών Έλλήνων μυfJ.οι &νεπλάσαντο». Πρβλ. καl 

κατωτέοω: «"Ετι δέ, εl εκ του Πατρδς ό Υίδς γεγένηται, τΟ δε ΙlνεVμα εκ 

τοV Π;τοδς καl του ΥίΌV έκπορεύεται, τίς ή καινοτομία τοiι Πνεύματος, μη 
καl ίiτει:;611 τι αύτοiι εκπεπορεiισ{}αι ; ώς συvάγεσΒαι κατd την έκείνων {}εο
μάχον γν(hμην μη τρείς, &λλd τέσσαρας τd.ς ύποστάσεις, μaλλον δ' δ.πείρους, 

η]ς τετάρτης αVτοίς liλλην προβαλλούσης, κ&κείνης πάλιν έτέραν, μέχρις iiν 

εlς τι)ν έλληνικi]ν πολυπλη{}ίαν έκπέσωσοι /» 5
• Σαφεστέρα συσχέτισις «έλλή

νων» καl αίρετικάΊν γίνεται είς τΟν χαρακτηρισμΟν τcJJν ~Ωριγένους, Διδύμου 
καl ΕUαγρίου· δύο φοράς, ηlν μfν πρώτην εΊ.ς την Ομολογίαν πίστεως πρΟς 

τΟν Π άπαν Νικόλαον, nlν δΕ δευτέρα ν είς τ1Ίν πρΟς Βάρι ν- ΜιχαΥ]λ έπιστο~ 

1 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ, 168). 
2 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 178). 
3 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 17 J ). 

4 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 172). 
Έ;τιστ. 4 (Βαλ. σελ. 172 και 1ϊ4). 
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λ1}ν, Δμιλών διri ηlν πέμπτην οlκουμενικi)ν σύνοδον ό Φώτιος συσzετίζει τοUς 
υπ~ αUτfις δναfι-εματισ&ένtας πρΟς τους "'Ελί.ηνας : «Καί υ)ν πέμπτφι δε ..• 
ώς διασπάσασάν τε καl έκ#ερίσασωι ~Ωριγένην, Δίδvμο;ι, Ε·Vάγριον, έλληνό
ψQΟ11t λογισμψ καl 6.συνέτφ γγώμη εlς i!σχατον βυ{}Ον iι.fJεότητος Εμπεπτω
κότας» 1

• Kal πάλιν: «'Έτι δε κατεδίκασε καl ά1ιεfJεμάτισεν ~Ωριγένην, 
Δίδvμον, Εύάγριον, παλαιd τών πιστών dρρωστήματα, t1"Vδρας υ)ν έλληνι
κ;)ν μυ1Jολογία11 l:ν η] τοV ΘεοV f.κκλησίq. παρεισενεγκείν φιλονεικήσαντας» 2 • 

ΈΙ.ληνικα στοιχε'iα διαπιστώνει Επίσης δ Φώτιος εϊς ηΊν Ciποψιν τοU 'Αρείου: 
«Πώς δ' oV τijς iλληνικJ]ς πλάνης i!οιαr.ύψει τό πολύ{}εον, εlς ελάττω καl 
μείζω οVσίαJΙ τεμ}'ομένης η]ς {}εότητος ;». «Τδ κατατέμνειν εlς i'ινίσους 
φ{Jσεις και (ηJομοίους οVσίας n}11 ύπερούσιον καl ύπερφυfj καl iνιαίαν {}εό
τητα, ελλφιικδν ύπάρχει καl πολύ{}εΟJ1 » g. "Επίσης ϋπαρξιν έλληνικών στοι
χείων &νευρίσκει ό Φώτιος καl εLς toUς εlχονομάχους, οί όποίοι «λελι]1Jασιν 
έαυτοVς ... εlς η)ιι τών ~Ελλι}Ψω11 τάζιγ έαυτοiις ε11τάττοντες» 4 , καl μάλιστα 
προτείνουσιν &πάψεις τCtς Οποίας οί!τε καl <Έλληνες &χόμη δf:ν 1.1}6: Επρότει
ναν: «oVδf: γdρ οVδ~ <Έλλην τις ήμίν r}f!.oν τά τοιαVτά προτείνειε>) 6 • <Η 
σύνδεσις αϋτη τοϊί "Αρείου, του "Ωριyένους καl tώv εlκονομάχων &φ~ έvός, 
&φ~ έτέρου δΕ της έλληνικ·?jς παραδόσεως εlΥαι περισσότερον &πΟ δ, τι Εκ πρώ
της Οψεως παρουσιάζεται σημαντική, διότι πράγματι καl αL τρείς α{Jτnl φαι
νομενικώς άνεξάρτητοι πρΟς dλλ1lλας δογματικαl &πόψεις ό:νάγονται εlς &πά
ψεις &ναπr:υχ{}είσας 1iδη πρΟ του Χριστιανισμού &πΟ ο:tΕλϊ.ηνας φιλοσόφους. 
Δf:ν είναι δ τόπος να &ναπτυχtJ·Ώ Εδώ ιl Εξαιρετικώς Ενδιαφέρουσα συσχέ
τισις αϋτη ~1 προβλη&είσα ύπΟ ro'ίJ Φωτίου. Νομίζω πάντως δτι 1l ό!ποψις 
αUτ1l δέον νcf.. μελετη&fi ;τερισσότερον &πΟ δ, τι μέχρι τουδε. 

~Εκ των &λλων χρ1lσεων τfiς λέξεως καl rfjς Εννοίας «υΕλληνες» εlς τUς 
ΕπιστολUς τoii Φωτίου δέον να σημειωΗfj ΕνταϋΗα η διάκρισις μεrαξU ~Ελλή
νων καl βαρβάρων : Ό &πόστολος Παϋλος «δφειλέτην γdρ έαvτδν καl οlδε 
καί άποκαλεί οVχ <Ελλήνων μόνον καl βαρβάρων, i'ιλλd και σοφών καl άνοή
τωJΙ>> 6

• «<Ελλι]νωγ, Αίγυπτίων, μικροV σvμπάντων βctρβάρων» 7 , «Πάντες 
γdρ καl βάρβάρων καl cΕλλήνων, οϋς μΈΨ f}αγάτου κρίγουσι, τοV βίου §ζά
γουσιν>> ι;, «Θαυμάζω μάλιστα, εl καl σοl γραμματικευομένφ και ταίς τών 
ποιητών λεσχφ,εύοντι μελέτάις, τδ iJγκομβώσασ{}αι βαρβάρου ψω1Jfjς, i'ιλλ~ 
οVχ έλληνικ1] λέζις έδοζεν» 9

• Τελικως δ8 η σύν-&εσις μεταξU Χριστιανισμοϋ 
καl <Ελληνισμου παρουσιάζεται Ε:πl τοU fJ{:)ικου πεδίου: «Πολλοl καl τών παρ~ 
cΈλλησιν εVδοκιμησάντων καl τώv παρ~ ιjμίν άριστευσάντων Sμαρτύρησαν 

1 Έπιστ. 1 (Βαλ. σελ. 141 ). 
Έπιστ. 6 (Εαλ. σελ. 213). 

'' Έπιστ. G (Βαλ. σελ. 206). 
4 Έπιστ. 43 (Βαλ. σελ. 339). 
5 "'Εν&' &ν. 

6 Έπιστ. 26 (Βαλ. σελ. 299). · 
7 Έπιστ. 22 (Βαλ. σελ. 286). 
8 Έπιστ. 218 (Βαλ. σελ. 530}. 
' Έπιστ, 226 (Βαλ. σελ. 541). 
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δι' cbν έδρασαν Ο.μαχον εlναι καl χρησιμώτατον τι]ν dρετή1ι» 1 • Οϋτω παριΧ 
τcΧς πλείσtας καl &εμελιώδεις διαφορcΧς μεταξU έλληνικ11ς καl χριστιανικijς 
κοσμοilεωρίας, Uπάρχουν μερικU σημεία εiς τΟ: όποία &μφότεραι αί κοσμοw 

itεωρίαι αϋταl συvαντcί:>νται. ΚοινΟν &λλωστε μεταξU τών δύο αϋτων κόσμων 
-εl.ναι 1l γλώσσα, δια πlν όποίαν ό Φόηιος ΟΕν Εχει παρα μόνον Επαίνους. <Η 
«παλάιd η]ς ~Ελλάδος γλώττω> (~Επιστ. 50, Βαλ. σελ. 349) &νεκαινίσftη 

βεβαίως καl Επλουτίσι9η UπΟ του χριστιανισμού, βασικώς δμως εlναι η Lδία. 

2. ΕLς ό)ραίαν Εργασίαν της περl των τίτλων καl των διευ{i-ύνσεων εLς 

την χριστιανικf]v έλληνικιlv Επιστολογραφίαν, ή καθολικi) μοναχη Lucilla 
Dinneen συνεκέντρωσεν CJ.φθονον ύλικΟν Επι τοϋ {Ιέματος a:Uτοϋ δ:πΟ τοUς 
πρόπους Βυζαντινοl!ς Επιστολογράφους 2 • ~Επειδ1) εlς ηlν Εργασίαν α{Jτην δΕν 

&ναφέρετ:αι ό Φώτιος, παραΟέτω κατωτέρω &φ' έν{)ς μΕν τοl!ς τίτλους καl τcΧς 
διευ-θ·ύνσεις τ5Ίν dποδεχτ&ν εiς τUς Επιγραφδς τών έπιστολό>ν τοϋ Φωτίου, 

&φ' έτέρου δΕ η.:Χς UπΟ του lδίου χρησιμοποιουμένας προσφωνητικUς Εκφρά
σεις :Ξ:vrΟς των Επιστολών του. 

Α'. ΚατU. τοi:.:ς τίτλους τώv 2πιστολWν : 

1. Δια τΟν Πά:ταν: «Tij; τd πάντα δγιωτάτφ, 'iερωτάτφ i'ιδελφψ %αl 

vυλλει τουργψ» 3
• 

2. Διcl τΟν Πατριιiρχην "Λ ντιοχείας άπλώς : «ΕVσταfJίφ Πctτριάρχυ 
~ Α1'τιοχείας)> 4 • 

3. ΔιU τΟν τοπορηη)ν καl toUς Επισκόπους ~Αντιοχείας: «τοίς {}εοφιλε
στάτοις, Πειοτάτοις σvλλειτουργοίς, τιp fJ.εοσεβεστάτφ σίκονόμφ καi συγκέλλψ»6 • 

4. ΔιΟ: τοUς αlποκράτορας του Βυζαντίου : «Μιχω)λ τω fJεοσέπτφ βασι

λεί>> 5
• «Tc[J εVσεβεστάτφ καl μεγάλφ βασιλε'i Βασιλείqη> 7 • «'Γip φιλοχρίστφ 

καl μεγάλφ βασιλεί Βασιλείφ>) 8 • 

1 'Επιστ. 10<1: (Βαλ. σελ. 426). Πρβλ. καl δσα λέγει εΙς Έπιστ. 40 Βαλ. σελ. 
339- 340). 

2 Ι) j n n e e η L., 1-ίtles of address in clπistian greek eρistologτaph)' to 
527 a.d. Tlιe Cat1ιolic Πniversity of America, Patristic Studies, 18, \Yach. 
n.c. 1929. 

3 Έπιστ. 1 (Βαλ. σελ. 133). 
4 Έπιστ. 225 (Βαλ. σελ. 540). 
5 Έπιστ. 2 (Βαλ. σελ. 143). 
6 Έπιστ. ·22Ί (Βαλ. σελ. 53G). 
7 Έπιστ. 218 (Βαλ. σελ. 530). 
~> «Tcl. Άμφιλόχια» (δκδοσις Οtκονόμου, Ά-&ηνω 1868), ΡΛ' (1l fπιγραψ1l κατό. 

τΟν κώδικα 'Ιβ1Ίρωv 684). Ί--Ι πρΟς τΟν Βόριν- Μιχω)λ πρώτη fπιστολ1) τού Φωτίου, 
6η εiς Βαλέτταν (σελ. 200- 248), φέρει ώς τίτλον: «lκ τιJς πρΟς Μι χω/λ τΟν ό.ρχο1ηα 
Βουl.γαρία; lπιστολi]ς». Ώς παρετηρή-&η δμως (Grumel ν., Les regestes des 
actes du Patriarchat de Constantinople 1, ΙΙ, 1936, 87) δ τίτλος α{,τΟς δεν εtναι 
,Qρ&ός, διότι tl επιστολΊl είναι πλήρης, Περt του {}έματος αύτοi) άσχολοiiμαι εtς Ιi.λλο 
δημοσί-ευμά μου. 
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5. ΔιU τΟν μητροπσλίτην Άκυληtας: «TrjJ {}εοφιλεστάτφ, όσιωτάτφ1-

ίερωτάτφ άρχιερεί, dδελφφ καl συλλειτουργφ, τip {}αυμασιωτάτφ καi περιω

νύμφ dρχιεπισκόπφ και μητροπολίτυ>> ι. 

6. Δι" δλους τους &λλοvς δ Φώτιος &να φέρει μόνον τΟ άξίωμά των, τfi 

Εξαιρέσει τών άκολού'θ·ων : «.Σεργίφ πρωτοσπα{}αρίφ άδελφιf'J» 2, «Ταρασίcp 

πατρικίφ άδελφφ ήγαπημένφ» 3
, «Κωνσταντίνφ πρωτοσπα{}αρίφ άδελφip» 4

, 

. «Θεοδώρφ dδελφψ» 5 • Πρβλ. καL τοUς &κολούftους χαρακτηρισμούς, τους. 

συνοδεύοντας τΟ Ονομα τοϋ άποδέκτου : «Στεφάνφ δρ{)οδοξι}σαντι» 6
, <<Λέοντι 

λ ' "Τ ' ~ - 8 Π '? ' ~ ' φι οσοφφ» 1 , « .Lωαννn φυ.οαοφουντι» , « αυιιφ γεγοt·οτι αρχιεπισκοπφ· 

Καισαρείας καl άποστατήσαντι» D 1 «Δ1ητροφάνει μοναχφ άποστατ'ήσαντι» 1 

«Παύλφ μοJ'αχφ δ.ποστατήσαντι» 10
1 «Σάββq. 1jσυχασηj μετ.d τών άποστατών 

γεγονότι» 11
1 «ΕV{}υμίφ μονάζοντι παραπεσόντι» 12

, «~Ιωάννη μητροπολίτη 

eΗρακλείας1 τfjς επαναστάσεως κατd η}ν ~Αρμενίαν συνισταμένης» 13
, 

Β'. Κατ α τΟ:ς ΕντΟς τών Επιστολών προσφων1lσεις : 
1. Δια τΟν Πάπαν : «ύμετέραν όσιότητα» 14

, «τjj ύμών πα1ιιέρφ όσιό

τητι» 15 , «η) ν ύμετέραν ε π' άρετfΊ τελειότητα» 16
, «τijς ύμών πατρικFjς όσιότη

τσς» 17 , «τijς ύμδJν {}εομάκαρίστου πατρότητος» 18
, «η] ς ύμών όσιότητος», 

«τijς ύμών πατρικ1}ς τελειότητας» 19
• 

2. Δι&. τΟν Πατριάρχην Άντιοχείας : «ίερατικ1)ν τελειότητα» 20
, «πατέ

ρων και άδελφών liριστε» 21
• 

3. Δια τΟν τοποτηρητf)ν καl τους Επισκόπους ~Αντιοχείας: «ύμετέραν· 

όσιότητα» 22 , «δ.ρχιερατικήν τε καί ίερατικ1}ν όσιότητα» 23
• 

4. Δια τους aυτοκράτορας τοίι Βυζαντίου : «njς ύμετέρας f}εοστεφοϋς· 

βασιλείας καl ώς ά).η{}ώς αVτοκράτορος» 24
, «ilΊ φιλάνfJ.ρωπον εμοl καl: 

πανήμερον κράτος» 25 , «βασιλέων καλλώπισμα, καl τijς πατρίδος άνύψωμα 

κάl njς πολιτείας Οχύρωμα καl πάντων, οίς τΟ τοϋ Χριστού επικέκληται 

1Jνομα 1 πολυέραστον σεμνολόγημα» 26 , «iV βασιλέων lμol καί τέκνων εγκάλλώ-

1 Έπωτ, 5 (Βαλ. σελ. 181). 
2 Έπιστ. 7 (Βαλ. σελ. 249). 
3 Έπιστ. 12 (Βαλ. σελ. 258). 
Έπιστ. 15 (Βαλ. σελ. 266)._ 
Έπιστ. 17 (Βαλ. σελ. 274). 
Έπιστ. 16 (Βαλ. σελ. 400). 

7 Έπωτ. 77 (Βαλ. σελ. 403). 
8 Έπιστ. 78 (Βαλ. σελ. 404). 
s Έ1tιστ. 169 (Βαλ. σελ. 504). 
ιο Έπιστ. 175 (Βαλ. σελ. 506). 
1 1 Έπιστ. 176 (Βαλ. σελ. 507). 
ι 2 Έπιστ, 179 (Βαλ. σελ. 508). 
13 Έπιστ. 229 (Βαλ. σελ. 543). 

Η Έπιστ. ι (Βαλ. σελ. 135). 
15 Έπιστ. 1 (Βαλ. σελ. 142). 
16 Έπιστ. 3 (Βαλ. σελ. 148). 
11 Έπιστ. 3 (Βαλ. σελ. 162). 
1s Έπιστ. 3 (Βαλ. σελ. 16t). 
ιu Έπιστ. 3 (Βαλ. σελ. 162). 
20 Έπιστ. 225 (Βαλ. σελ. 540). 
21 "Εν--1}' &ν. 
22 Έπιστ. 2 (Βαλ. σελ. 14.-:!). 
2s Έπιστ. 2 (Βαλ. σελ. 1-:lG). 
24 Έπιστ. 221 (Βαλ. σελ. 536). 
25 Έπιστ. 221 (Βαλ. σελ. 537)~ 
26 Έπισt. 221 (Βαλ. σελ. 538)~ 

,, 

ΠαρατηρΊlσεις επι τοϋ χαρακτήρος Jών Επιστολ&ν τοϋ Φωτίοu 1οτ 

πισμα» 1 , «";Ώ φιλαν{}ρωπότατε Βασιλεϋ» 2
, «ώ βασιλεϋ» 3 , «τijς ύμών

κραταιουμένης βασιλείας» 4
, «φίλε, καν μη βούλει, βασιλεiΊ» 5 • 

5. ΠρΟς τους δ:ρχιερατικοVς {}ρόνους τfiς ~Ανατολfiς : «τfj ύμετέρq εν 

κυρίφ άδελφότητι» 6 , «η} ν ύμετέραν αύ/}εντία~'» 1
, «τ1]1ι ύμετέραν μακαριό

τητα» 8 , «lj ύμετέρα άδελφότης» 9 , «η)ν ύμετέραν άρχιερατικ1}ν και τιμίαν 

κεφαJ.ήν» 10 
• 

6. Δια τΟν μητροπολίτην ~Ακυλη'Lας: «τιjς παρ' ύμών μακαριότη

τας» 11 , «η}ν ύμετέραν ίερdν και Πεοτίμητον όσιότητα» 12
, «dνδρών ίερών 

ίερώτατε» 13
• 

7. Δι&. τΟν βασιλέα των Βουλγάρων Μιχαήλ: «περιφανέστατε καl 1jγα

πημένε ύμών υίέ», «ih καλδν ϋ.γαλμα τών έμών πόνω1'» 14
1 «τΎ;ν ύμετέραν 

{}εοφρούρητον σύνεσιν» 16 , «φιλόχριστε καl πνευματικέ ύμών υίέ» 16
, «ilΊ 

τών έμών πνευματικών Wδίνων εVγενές καl γν1)σιον γέννημα» 17
, «τijς ύμών 

1'Jεοφρουρήτου έξουσ[ας» 18
, «ηjς σιjς {)εοφρουρr]του έξουσίας» 19

• 

8. Δι" επισκόπους καl μητροπολίτας γενικώς: «ώ βέλτιστε» 20
, «tJ)ν 

ύμετέραν dρχιερατικfιν τελειότητα» 21
, «iV φίλε, εl βούλει δέ καl τέκνον 

ήμέτεροΥ>) 22, «τέκνον 1jμέτερον έν [(υρίφ» 2 ~, «ίερώτατε» Ν, «τέκνον ήμέ

τερον, ίερώτατον» 25 , «τfjς σijς τελειότητας» 26
, «Jj δ.ρχιερατικη ύμών όσιό

της» 27 , «τ1}ν ύμετέραν τελειότητα» 28
1 «ηj σfj dρχιερατικfΊ τελειότητι» 29

, 

«τέκνον έμόν, Wδίνων άγνών μέλος lμόν» 30
, «ib τίjς δ.ρετfjς έρασταi καl njς 

εVσεβείας κήρυκες και ηjς δ.ληfJείας προασπισταί» 31
1 «ib φίλοι καt τέκνα 

καl άδελφοl και εί' τι στοργ1}ς καi σχέσεως φυσικ1}ς οlκειότερον» Β 2 • 

9. 'Άλλαι προσφωνήσεις: «iJ.ν{}ρωπε τοV {}εοV» 33
, «τριπόfJ-ητε» 34

, «ώ-

1 Έπιστ. 222 (Βαλ. σελ. 539). 
2 Έπιστ. 218 (Βαλ. σελ. 530). 
3 Έπιστ. 218 (Βαλ. σελ. 532). 
4 Έπιστ. 219 (Βαλ. σελ. 5113). 
5 Έπιστ. 219 (Βαλ. σελ. 534). 
' Έ~ιστ. 4 (Βαλ. σελ. 180). 
7 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 179). 
8 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 17~). 
9 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 178). 
10 Έπιστ. 4 (Βαλ. σελ. 181}. 
ιι Έπιστ. 5 (Βαλ. σελ. 181). 
ι2 Έπισ&. 5 (Βαλ. σελ. 182). 
1s Έπιστ. 5 (Βαλ. σελ. 188). 
Η Έπιστ. G (Βαλ.σελ. 204 καl202). 
Ιδ Έπιστ-. 6 (Βαλ. σελ. 21U). 
16 Έπιστ. 6 (Βαλ. σελ. 220). 
11 'Επιστ. 6 (Βαλ. σελ. 24 7). 
ιs Ι! απ α δοπούλ ου- Κ ε ρ α μ έω ς 1 

" '"Εν&' αν. σελ. 8. 

'" Έπιστ. 21 (Βαλ. σελ. 283). 

" Έπιστ. 30 (Βαλ. σελ. 320). 

" 'Επιστ. 87 (Βαλ. σελ. 415), 

'" ~Επιστ. 92 (Βαλ. σελ. 411). 

" 'Επιστ-. 93 (13αλ. σελ. 418). , 
Έπιστ. 93 (Βαλ. σελ. 418). 

" 'Επιστ. 95 (Βαλ. σελ. 422). 

" 'Επιστ. 97 (Βαλ. σελ. 422). 

" Έπιστ. 30 (Βσ.λ. σελ. 320). 

" 'Επιστ. 145 (Βαλ. σελ. 471). 

'" Έπιστ. 146 (Βαλ. σελ. 482). 

" 'Επιστ. 146 (Βαλ. σελ. 483). 

" 'Κτιστ. 150 (Βαλ. σελ. 481). 

" 'Επιστ. 50 (Βαλ. σελ. 348). 

'' 'Επιστ. 108 (Βαλ. σελ. 430). 

Φωτίου επιστολαί, 13, σελ.7. 
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καλS καi άγαfJ.έ» 1
, «ώ φίλοι» 2

, «W U.νΟρωπε του {}εοV» s, «W φίλε r,.,αί 
αδελφέ)) "1 • 

Σύγκρισις τών πινάκων αUτών πρΟς τοUς υ;το της Dinneen καταρτι
·σ-θ-έντας Επl τfi βάσει τών συγγραφέων τών πΞντε πρώτων αίώνων της Ελλη

νικίϊς χρισtιανικfjς γραμματείας καταδεικνύει Οτι δ Φώτιος άκολουΗεί κατ& 

βάσιν nlv κατcf. τους πρώτους αύτοUς αίώνας δημιουργηiJεϊσαν παράδοσιν. 
.Σημειωτέον δμως δtt o'l κανόνες τc'Ον τίτλων χαl τών διευ-&ύνσεων είς τας 
Επισωλάς του προσδιορίζοvtαι &πΟ τΟ προσωπικΟν ϋφος τοίi Φωτίου. Μόνον 
εlς τΠς δύο πρΟς τΟν πάπα ν Ρώμης Ν ικόλαον φαί νεται δ τι ό Φώτιος είναι 
τυπικός;' εlς τας αΧλας, 1~1 προσωπικότης του εLναι ύπερrέρα τών κανόνων. 

3. Έγένετο 1lδη &νωτέρω λόγος περl της άξίας τών Επιστολών τοϋ Φω· 
τίου ώς ίσrορικfίς πηyfiς δια την καrανόησιν rιlJν δραματικών σχέσεών του 
πρΟς η)ν αUrοκρατορικΥιv αUλΥ)ν καl ηlv δυτιχ)Jν Εκκλησίαν. ·vπεδ'tJλώ{}η 
Επίσης κα-l 1~1 άπΟ {J-εολογιχiϊς &πόψεως ιδιαιτέρα αUτών σημασία· ενδιαφέ-
ρον <' ω '"'" ~ ~ " ' " ' ' δ ' ")) ' ' ) ο μ ς παρουσια~ουσιν α ι επισrοΛαι αυrαι και ι α, ,α εισετι π .ηροφο-

..ριακU στοιχεία τc'ι όποία παρέχουσιν: Οϋτω &πΟ τι)ν Επισrο/3ιν 66 πληρο
φορούμεΗα δτι δ Φώτιος είχε γράψει πραγματείαν τινα περl ~Ιουλιανοϋ, 
<' <, δ, ' '{} Τ' ' , ~ ' ' η τις ομως εν οιεσω η : « η v ση ν αποριαv και πικρστερον καi δριμύτερον 

οlδά ποτε 'Ιουλιανiρ τr'j) παραβάτη διεσκευασμένφι· a γοϋv έν τοίς πρΟς 

.έκείνοψ εlπΟJ' ... » 5
• Εiς την 'ίδίαν έπιστολ1)ν ό Φώτιος παρέχει χαl αναιρεί 

χωρίον του Ίουλιαvου &ναφερόμενον ε1ς Ματ&. 19, 21 χαl Λουκ. 12, 33 

χαl μ1) σωζόμεvον πλέον. Ε'ίς έπιστολ. 64 παραπέμπει είς μη σωζόμενον 
.iΞργον τοϋ Σοφοκλέους 6

, ε'tς έπιστ. 73 μετCι ΗαυμαστΊiς κατανοήσεως &να
γνωρίζει δτι ό Εϋσfβιος ό Παμφίλου «iΊ.ρειαJΙισμιp i'άλω» καΙ δτι «τijς 
~ Ωριγένους νόσου μετέσχεΨ» 7

, ε'ίς Επιστ. 227 παρέχει περl τοϋ «έγκομβώσα
σfJαι» 8 δσα δκριβώς στοιχεία καl ό Σοι1Cδας Εν τfi λέξει, εlς U.λλας δε Επι
στολάς του παρουσιάζεται ώς γνώστης ιατρικών καl φυσιογνωστικών ζητη
μάτων: οϋτω ε'iς τρεϊς Επιστολάς, τCι:ς ύπ~ Ο:ριiJμΟν 228, 230 καl 231 &να· 
φέρεται εlς ζητΊ\ματα ιατρικά"· Ε1ς τi)ν ύπ' aρι&. 230 δίδει όδηγίας δια 
τΟν τρόπον χρήσεως .φαρμάκων κατασκευασ{}έ-vτων ύπ~ αUτοϋ διCι: «στομαχι
κ1)ν καχεζίαΨ» καl «ώτδς περιωδυΨίαν>>, εlς δε την 231 &ναπτύσσει ;&ς 
άπόψεις του διCι: η)ν σύγχρονόν του 'ίατριχ1)ν έξ &φορμΥjς «φλεβοτομίας>> ώς 
προληπrίκοϋ μέσου ύπεραιμίας. Ε'ίς Επιστ. 213 δίδει ό>ραίαν περιγραφfιν 
περl τοϋ ίχ{}ύος κεφάλου 10

, εlς δΕ η)ν 252 Εξ &φορμijς τής μονώσεως τοϋ 

1 Έπιστ. 115 (Βαλ. σελ. 438). 
2 Έπιστ, 115 (Βαλ. σελ, 439). 
3 Έπισc. 50 (Βαλ. σελ. 348). 
.ι Έπιστ. 146 (Βαλ. σελ. 479). 
5 Βαλ. σελ. 370. 

6 Βαλ. σελ. 868. 
' Βαλ. σελ. 399. 
8 Βαλ. σελ. 5!1 . 
9 Βαλ. σελ. 543 ~ 545. 
1 σ Βαλ. σελ. 527. 

• 

Παρατηρ1Ίσεις Επ L του χαραχτfjρος των έπισ1:οί.&ν του Φωτίου 

fισυχαστοϋ Ά&ανασίου Ομιλεί δια τΟ φυτΟν φοίνιξ 1
• ~Ιδιαιτέρως &πΟ λαογρα

φικΥiς &π όψεως Ενδιαφέρουσα είναι κα l η ιJπΟ &γνώστου έπισκόπου ύποβλη· 

-&είσα Ερ(Δtησις «περΊ μιαροφαγίας>> είς η)ν Οποίαν ό Φώτιος δ.παντg διCι: της 

ύπ' δ.ρι-3. 81 έπιστολfις 2 : «'Έγραψέ σου 1j όσιότης περί τινων μιαροφαγησάν
των· ή δε αίτία τijς μιαροφαγίας lστl τοιαύτη : Τύμβον έλλφιικδν άπfjλ{}ον 

διορύξαι πρΟς άνεύρεσιΨ χρημάτων· ματαιοπονοϋJΙτες δS καl μηδ8ν Έύρί

σκοντες είπεν έκαστος πρΟς τΟν πJ.,ησίον αVτοV, δτι, έdν μ1] σφάζωμεΨ κύνα 

καl έκ τώΨ κρεών αύτοV άψώμεfJα, oV μ1] έπιδώσει 1jμίν 1j γίj τΟ ζητούμε

νοΥ». το κείμενον t\Ίς έπιστολfjς αUτ:fjς &.ναδημοσιεύεται ε'tς Βαλέτταν και 

Ivligne Εκ τfiς πρώτης Εκδόσεως εlς παράρτημα τΥjς ύπΟ τού Iviontacutίus 

Εκδόσεως τών Επιστολών τοϋ Φωτίου. Είς δύο dλλους δμως κώδικας, Εχονtας 

τΟ κείμενον ύπΟ καλυτέραν μορφi]ν τ11ς τού κώδικος Εξ fiς Εγένετο 't'Ί Εκδοσις 

ε'ίς Montacutius, ή Ερώτησις διατυπούται U.λλως : «έdν μ1] σφάξωμεΨ γυ

ναίκα και έκ τών κρεών αVτίjς γευσώμεfJα» Β. ·γ π Ο &.μφοτέρας τCι:ς μορφιΧς 

η λαογραφικfι αϋτη πληροφορία δΕν στερείται Ενδιαφέροντος. 

Αί παρατηρ1lσεις αϋται επι τού χαρακτfiρος τών Επιστολών τοϋ Φωτίου· 

διετυπώ-θ·ησαν ώς συμβολiι είς τ1)ν μελέτην τού Εργου τοϋ μεγάλου <Έλληνος 

~Ορ-θ-οδόξου Πατριάρχου, τού όποίου ή μν1lμη έξακολου{}εί είσέτι να καλύ

πτεται &.πΟ τfιν &ντιδικίαν του πρΟς η) ν δυτικ1)ν Εκκλησίαν, &:ντιδικίαν flτις~ 

μολονότι. Εσφράγισεν μέγα τμfiμα τΥjς ζωΥjς του, Εν τούτοις δμως Ελάχιστα 

προεβλή-θ-η μέσα &π:Ο τ1)ν πνευματικήν του_ δημιουργίαν. Tfjς πνευματικfjς. 

αύτfίς δημιουργίας ή μελέτη είναι Εν δπΟ τr'ι. μεγαλύτερα -&έματα τ-fις βυζαν

τινολογίας. 

1 Βαλ. σελ. 555. 
2 Βαλ. σελ. 409. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

' Vaticani grreci 828 (ff 280 - 282v) et 289 (ff 183 -184v) _ 



ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΦΡΕΝΑΣ ΚΡΙΠ, ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Β' 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΠΑΣ 

ΑΝΊΊΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 

Εtς τΟ έv συνεχείg. μελέτημα &ρμrlΗην &πΟ πΊν δ.πλiϊν διαπίστ~σιν τοϋ , 

τόπου καταγωγης τοϋ βιβλιογράφου καl ίερέως τοϋ α' ήμίσεος τbυ ιε' sι-1:"" 
Μιχά1)J. J(αλοφρεγfi. ~Επειδ1Ί ό Εν λόγcρ έσχετίζεrο μετα τοϋ οίχ~'Uμ"tν(κοϋ 
πατριάρχου .Λ:fητροφάνους Β', ή Sρευνα έπεξετά{}η &ναγκαίως καΙ. εLς αUτόv. 

"Αποδειχθέντων δΕ καl τών δύο Κρητών, τοίί πρώτου &σφαλώς καl του δευτέ

·ρου κατ α συμπερασμόv, καl έπειδfι 1l μεταξύ των &λληλογραφtα &.φεcόρα οfJχί, 

ώς ένομίζετο πρίν, εLς ηlνΈκκλησίαν τών ~Α{}ηνών &λλ" εtς ηlv τfις ί!ποδού

λου εLς τσUς "Ενετοlις Κρήτης, &.ναγκαίον έπακολού{}-ημα Υιλθ-εν ή ερευνα τών 
έν Κρήτη Εκκλησιαστικών πραγμάτων καl δ1l έν συνδυασμψ πρΟς τα Εκεί δρά

σαντα Εντόπια καl μη πρόσωπα, τΟν δικαιοφύλακα Πα'ίσιον, τΟν Μιχαηλ 

~Αποστόλην, τΟν Ίωσ1Ίφ ΜεΗώνης, προχρηματίσαντα πρωτοπαπάν έν Κρ1lτu 

κ.Ο:. καΙ. τfιν VπΟ τοϋ κρητικού Ορ-θ-οδόξου έλληνικοϋ λαοϋ άντίδρασιν εLς τiιν 
έπιβολ1lν τrjς οUνίας υπΟ τών Εκκλησιαστικών άρχών τΥiς νήσου, συνεπικου~ 

ρουμένωv καl ύπΟ τών πολιτικών Ενετικών &.ρχών, αι ό_ποίαι τΟν δρ{}όδοξον 
κλr)ροv Εβλεπον ώς τΟν κυριώτατον τΥjς Γαληνοτάτης έχ{}ρ6ν. 

"Ασφαλώς σι χρόνοι κατι:Χ τοlις όποίους ζώμεν δΕν είναι πρόσφοροι 
δι" &ναδρομικας δογματικΟ:ς συζηηlσεις, οία ι αί περι τΟ: μέσα τοϋ ι ε' αl., 
οUδ" είς αUτCt τα πιστα τέκνα τr)ς "Αγίας 1lμών "ΑνατολικΥjς Κα&ολικfiς ~Ορ{}ο

δόξου 'Εκκλησίας. Μολονότι δ' !i σύμπραξις τiiς δλης 'Εκκλησίας επιβάλλε· 
ται σήμερον καl δ περιορισμΟς τών αναμοχλεύσεων τών κατα τΟ παρελδΟν 

συγκρούσεων' δμως δεν νομίζω δτι )i δωφώτισtς τών κατ α τοiις χρόνους 

Εκείνους προσώπων καl γεγονότων &ντιμάχεται τfιν πο{}ητην σύμπραξιν. "Η 

ιστορία, φέρουσα εLς φώς τUς ύπερβολιiς καl ηlν κακ1Ίν διαχείρισιν τού δλου 
ζητήματος &πΟ τΥjς πλευράς τΥjς ΔυτικΥjς "Εκκλησίας, συμβάλλει εLς την 

δικαίωσιν τών ύπερ τijς ήμετέρας πίστεως &γωνισαμένων καl είς nlν &ποφυ

Υ11ν μελλοντLκώς πάσης &τασ-θ·αλίας. Δι" f)μά:ς δΕ η ίστορικfι δικαίωσις Ενέχει 
μείζοντα σπουδαιότητα, &φοϋ οί δρτJόδοξοι κληρικοι Υjσαν πρΟ παντΟς συνει

δητο l "Έλληνες τών παλαιολογείων χρόνων και πρΟ παντΟς i'i.λλου &:-cέβλεπον 

ε'ις ηlν έπιβίωσιν τού Επι τών ήμερών των εLς άπώλειαν βαδίζοντος ε-&νους. 

Δι~ αUτΟ μετα τf}ς αUτfiς κατανωlσεως άποβλέψαντες πάντοτε και πρΟς τΟν 

. Δ. Κυδώνην και τΟν ~Ιωσ. Βρυέννιον, και πρΟς τΟν l\1ητροφάνην Β' καl τΟν 

I 
I 

~I 

I 

j 

1 

Μιχωlλ Καλοφρενϋ.ς Κρ1lς, Μητροφάνης Β' 111 

Σχολάριον, διαφοροποιοίiντες βεβαίως αlιrους κατα n)v δρασιν καl nlν τοπο
-Εtέτησιv, δΕν {tέλομεν πλέον μεταχειρισ{Ηi βαρείς χαρακτηρισμοUς άμφισβηtΊl
σεως τοίi έλληνισμοϋ τών φιλοδυτικών. Τούτο καl Clv δΕν Sγράφετο 
Ε-νταϊΊΗα, πι-&αvώς δΕν {}Ct fιτο σκοτεινΟν εΊς τi}ν ίlαροϋσαν μικρCtν Εργα
σίαν" την Οποίαν ηliκόλυνε μακρό: οLχείωσις πρΟς τα έκχλησιαστικα .7rρά~ 

Ύματα, lδίg τfjς Κρ1lτη;, καl συχν1l &ναστροφη πρΟς τCις πηγ&ς τοϋ ιε' 

αίώνος. 

Δια νcf. εlμαι σαφfις εΊς τΟ -&έμα μου, εχρινα καλΟν Εν τέλει τΥjς Εργασίας 

μου ν~ &ναδημοσιεύσω έκ τοίi ΝΕ ηlν τε πρΟς τοUς Κρ-ϊirας Εγκύχλιον τοϋ 
πατριάρχου Μητροφάνους περl μνημοσύνου τοίi τε πάπα καL τοίi πατριάρχου 

καl nlν είς αUτ1lν άπάντησιν του Επέχοντος itέσιν πρωτοπαπά Μιχαηλ Κα
λοφρενά. Του τελευταίου τούτου κειμένου Εχρινα περιττfιν πλέον ηΊν 11ιπλω· 

ματικrΊν δημοσίευσιν, δι~ δ &.νασυvέταξα μΕν τΟ ύπόμνημα, &ποκατέστησα δΕ 
τ-fιν δρ-θογραφίαv. Ό ίJέλων να διαπιστc.6ση τΟ δλιγογράμματον του Καλο· 

φρενα, τΟ Οποίον ϋ.λλως τε φαίνεται f:x του λεκτικοί! τf}ς συντάξεως καl του 
ϋφους, δύναται ν&. καταφύγη είς τα ύπΟ τοίi Λάμπρου δημοσιευ{}έντα καl 

&νατυπω{}έντα κείμενα, τόσον τ&ς Επιστολάς, Οσον καl τα σημειώματα εlς 

κώδικας. 

Τέλος δπου Υιδυνάμην να μ1Ί Εκταιttc!J, περιώρισα τf}ν διαπραγμάτευσιν 

εlς τU χαρακτηριστικcι'πατα, &πέφυγα δΕ να Επαναλάβω Οσα ή Ερευνα, του σεβ. 
φiλου κα{}ηγητού G. Hofmann !δ(g, eφερεν ε!ς φώς. 

Α' Ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΦΡΕΝΑΣ ΚΡΗΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΘΗΝΑΙΟΣ' 

Πρώτος Εκ τών "Ελλ1lνων παλαιογράφων Επεσήμανε τΟν 1\ιJ:ιχωlλ Κα/ω· 

·φρεν&:ν ό ~Ιωάνγης Σακκελίων εlς nlv ΠατμιακΎιν Βιβλιο-&ήκην του, περι· 

γράφων τΟν πατμιακΟν κώδικα VM' τοίi 1421 Ετους, περιέχοντα Εργα 

τοίί Ίωσηφ Βρυεννίου. ~Εκεί ό Καλοφρενάς είχε γράψει τΟ &κόλου{}ον 

δίστιχον : 
'Έληξαν αύχήν, δάκτυλοι τρείς καl γόνυ, 

Ομματα, γραφίς, νοiίς, πτυχαί, μέλαν, στίχοι 2
• 

Είτα περιέγραψε κώδικα, τον 255 σαββαΊτικον τού 1449 ετους, περιέ· 
·χοντα Sργα τού Ίω. Ζωναρ&:, Ν ικηφ. Καλλίστου Ξανitοπούλου κ.Ο:., ό "ΑDαν. 
Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ό όποίος καl έδημοσίευσε τΟ έπόμενον τού βιβλιο

γράφο-υ τούτου σημείωμα : 

1 το τμfιμα τοϋτο άνεκοι·νώ-&η είς συνεδρίαν της εν 'Α11-Ί'ιναις Έπιστημονικfις 

'Εταιρείας τ1Ίν 14 Νοεμβρίου 1951 . 
2 Πατμιακ·1Ί Βιβλιο-&ήv.η, Ά-&. 1890, σ, 199. 
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/ Χρηστών άπάντωJ' Χριστδς άρχη καl τέλος 
άπαλJ,αγέντι του πονείν έν τ(jJ γράφειν, 

άπαλλαγι)ν l!πειτα αlτώ πλημμελημάτων 

f Λfιχω}λ {}ύτης τε παράσχου ρώσιν, Χριστέ μου. 
f(αλσφρενδ.ς έτcίκλειον έγνώρισμαι τοίς πδ.σιν. 
,αvμff' ίουλλίφ κ{)! τέλος 1 • 

Έσημείωσε δ' ό Άit. Π. Κεραμεl!ς δτι φύ/,λον τού κώδικας τούτου 
ειJρίσκετο ε'Lς την Βιβλισ{}1lκην τfjς Μόσχας καl δτι δ Καλοφρενdς είχε 
γράψει &κόμα τΟν 239 Paris. Gr. του 1422 Ετους, περιέχοντα ύπόμνημα 

~Ανδρέου του Καισαρέως ε'Lς τiιν Άποκάλυψιν 2
• ΤΟ εlς τΟν τελευταίον 

τοϋτον κώδικα σημείωμα λέγει «έ'τος ,ς79λα' δκτωβρίφ {}', Μιχω)λ ffύτου 
Καλοφρενii πόνος>) 5 • 

Το Επόμενον Ιiτος (1892) ό Δημ. Γρ. Καμπούρογλους κατεχώριζε' ση
μείωμα Επιστολιμαίοv τού Σπ. Π. Λάμπρου, &πευ-θ-υν13·f:ν ;πρός τι μέλος τfjς 
&-&ηvα'ίχΥjς οίχογενείας Κ α λ ι φ ρ ο υ ν α 5 , είς τΟ Οποίον τΟ πρώτον σr.ε
τίζεται δ Ίlμέτερος βιβλιογράφος πρΟς η)ν &itηνα'ίκiιν οίΛογένειαν και ποΟς 
τΟν Λεονάρδον Καλεφρονiiν <<δστις αναφέρεται εν τι νι καταλόγφ των μ;τα 
η)ν Uλωσιν τώv Ά-θηνών ύπΟ Ι\.1οροζίνη δτε εσκορπίσίJ-ησαν οί Ά{}ηναίοι, 
Εν Γαστούνη 'Αftηναίων (1691 )» '. Έγvώριζεν Ί\δη δ Σπ. Λάμπρος τ1)ν 
&λληλογραφίαν του Μιχωlλ τούτου Καλοφρενα καΙ συσχετίζων τΟ Εrcώνυ
μόν του πρΟς τΟ τfiς CΗtηνα'ίκfjς οLκογενείαζ, Εttεώρησεν αύτΟν ~Α{}ηναίον! 
Τοίiτ" αUτΟ συνέβη καl Εν συνεχείq:, δτε, καtαγράφων δ αυτΟς Σπ. Π. Λάμ
προς 54 ~Αttηναίους βιβλιογράφους καl. κηlτορας κωδίκων κατU. τους μέσους 
αίώνας καl Επl τουρκοκρατίας 7

: κατέλεξε μεrαξU α1Jτών fβδομοv ώς ~Α-θη
ναLον τΟν 11!ΙιχαΥjλ l{αλοφρενJ.ν, cΟς βιβ/.ιογράφον των 1lδη προσημειω-θ,έντων 

1 ΙΒ' Α', 1891, σ. 323. 
2 ΙΒ' ΒΊ 18L!4:, σ. 736.-Η. Ο m ο n t, Les manuscrits g·recs dates des 

XV et XVI siecles de la Bibl. Nat. et des autι-es bibl. de France, Paris 1892 
σ. 6.-Του αUτoii, Inνentaiι-e Sοιυ.nιaίι-e Ι, 1883, σ. 27. ' 

3 Πρβλ. Λ ά μ ,ι; ρ ο υ, «'Επετηρtς Παρνασσοii» ς', 1902, σ. 218. 
4 Μνημεϊα της Ίστορίας των Άil,ηναίων ΓΊ εν 'Α·i}Ίlναις 1892, σσ. 241 - 242. 
,'; Ώς πρΟς τ1)ν ετυμολογίαν τοϋ έπωνύμου, σημειωτέον δτι ό Γ. Κ. Γ α ρ δ ί-

κ α ς, ΠΑΕ 1920, σ. 55, συνεσχέτωε τΟ έπόJ'νυμον της &:θ·ηνα'ίκης οtκογενείας πρΟς 
τΟν επt Άντω,•ίνων επόη•υμον έν Ά'i1-·1Ίναις Ciρχοντα Μαρκον Αόρ1]λιον Καλλίφρωια, 
μετά τινος ά.λη<&&ς ένδοιασμοϋ : «'ίσως έντε"ί:i&εν καi τΟ Ονομα της &iJ>ηνα'ίκης οίκογε
νείας Καλλιφρονd», ΕΖ τα ό 'Α'" τ. Χ α τ ζ η ς, 'Αfrηνα'ί.κα Ονόματα ΝΕ 19 1925 
σσ. 318- 326, εν σσ. 318 · 319, τΟ Καλλιφρο-νάς έτυμολογεϊ εκ του και:;1 -f-φρέ11a' 
Οπου 1Ί λέξις φρένα (11) δημώδης, .παράγει δ' ούτω Καλοφρενάς>Καλιφρο·νάς, ' 

Β 'Έ·νθ,' 4:νωτ. σ. 242. 
7 «Έπετηρtς lΊαρ,•ασσοu» ς:"', 1902, σσ. 159- 218. Καl εiς 'ίδιον φυλλάδιον έν 

Άit1lναις 1902, σ. 62. 

I 

ι 
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κωδίκων Paris. Gr. 239, πατμιακοϋ 440 καl ίεροσολυμιτικοϋ 255 1
• Όμοίως 

μεtα διετίαν δ αείμνηστος Λάμπρος, προσάγων Συμπληρώματα εtς τους 
"ΑίJηναίους βιβλιογράφους καl κτιlτορας κωδίκων κατU. τοUς μέσους αίώνας 
καl έπl τουρκοκρατίας 2

, προσέίJηκεν εlς τοUς γνωστοUς κώδικας τοUς γρα· 
φέvτας ύπΟ τοϋ Καλοφρενd τού~υ καl τΟν Ambrosianus Gr. Β 128 sup., 
εν φ. 337ν Εχοντα τΟ σημείωμα «iivλa φεβρουαρίου ο}. / ΟΖ δ8 ι:lναγιν(h
σκοντες μη μέμφεσ{}ε Uλλ' εVχεσ{}ε τ φ γεγραφότι · {}εοV γdρ μόνον τΟ δ.σφα

λt:ς τοίς δε μέροψι καί λάffος: διd χειρδς JJ!ιχαηλ ίερέως του [(αJ .. οφρενfi». 

Παρετήρησε δ' ό Λάμπρος δτι πιftανον ό αfiτος βιβλιογράφος eγραψε τον 
τfjς Vallicelliana Β 1218, δπου φ. 174r εuρηται 

f έληξαν αύχ'Ι}11, δάκτυλοι τρείς και γόνυ, 

Ομματα, γραφίς, νοVς, πτύχαι, μέλαν, στίχοι 

Επίγραμμα &παντώμενον 1lδη είς τΟν \7ΙνΙ' πατμιακΟν κώδικα. 
"Αλλ' Εκτενέστερον διέλαβεν ό Λάμπρος περl Καλοφρενd εlς lδίαν μελέ

την Οπου Εδημοσίευσε τΥιν &λληλογραφίαν του s. Έκεί συνεσχέτισεν αUτΟν 
πρΟς τΟν οίκουμ. πατριάρχην Μητροφάνην καl πρΟς U.λλα πρόσωπα, περl ιiJV 
κατωτέρω, Εξεκίνησε δΕ &πΟ nlν προϋπόitεσιν Οτι {) Καλοφρενdς ήτο ~Α{tη
ναLος. Τ1lν αUnlν Ciποψιν διετύπωσε κal &λλαχοϋ \ δπου καl &νεδημοσίευσε 
τfιν άλληλογραφίαν 5 • CΕπόμενον Yno δτι τΟ πρdγμα &α Επέδιδε καl Οτι 
μελετητ11ς 00ς ό JoTιaπnes DΓάseke G' ίστορικΟς τΥ]ς &ξίας του TV. llfilleΓ 1 Ί.ttα 
έπαvελάμβανον τfιν U.ποψιν ταύτηv, κα&ι1ς καl οί γράψαντες τα περl :Μιχαf)λ 

' ' , ) δ ' λ t 'π ΛΤ Ι' - ' 'ΝΑ Β' " Καλοφρενά εις τα εγκυκ ~.οπαι ικα μας ε~ικα . . 1απας και . . εης . 
Καl Eιlv μ8v ήτο ό ΊερεUς Μιχα1lλ Καλοφρενdς ~Α-θηναίος 11 καηiγετο 

έξ Clλλης Ελληνικfίς γΥjς, μικράς σημασίας &α fιτο τΟ πρ<iγμα. ~Αλλ~ 1l σχέσις 
αUτοϋ πρΟς τΟν οlκουμ. πατριάρzην Μ ητροφ(ί.νην τΟν Β', ΕνωτικΌν Ο ντα καl 
τΟ πρΟς αUτΟν γράμμα του καl 1'Ί Εν αUτcΡ &ναφορc'ι λατίνου μητροπολίτου 

ι «'Επ. Παρν.» ς, 1902, σσ. 176 καl 218 (=σσ. 20-21 καl 62 τοϋ φυλλαδίου). 
2 «'Ε.πετηρlς Παρνασσοii» Η', 1!30!, σσ. 49 · G2 εl.ς σσ. 49 -50. (Καt εLς 'ίδιον 

απόσπασμα έν 'Α-&ή-ναις 1904, σ. 16. Εις τU.ς ου-. 1-2 ;ι;ερl Κσ.λοφρεν&:). 
s Μιχ~1)λ Καλοφρεν&.ς καl ό πατριάρχης ΜητροφόΛ•ης ΒΊ ΝΕ 1, 1904, σcr. 43 ·56. 
•1 'Ιστορία της πόλεως 'Αf!·ηνcΟν κω:λ τοUς μέσους αt&νας ... -ύπΟ Φ ε ρ δ ι">' ά ν

δ 0 υ Γ ρ η γ ο ρ ο βίο υ μεταφρασ{}εισα μετό. διορ{}>ό)σεων καi προσ&ηκών ύπΟ Σ;τυρ. 

Π. Λάμπρου τόμος Β' 1904, σσ. 340 · 341. 
ι; "E,,fi,. &νωτ. σσ. 747 - 752. 'Επίμετρον μεταφραστοU. Μιχω)λ Καλοφρενii 

Έπιστολαl αUτόγραφοι Α' Ε' Γ'. 
Β Aus dem Athen der Acciaiuoli ΒΖ 14, 1905, σσ. 239.253, εν σσ. 

246- 252. 
τ Αί. 'Α&ηναι ύπΟ τσi:Jς Φλωρε,•τίνους ΝΕ 20, 1926, σσ. 242 · 271, ε-ν σσ, 

260- 261. 
' ΜΕΕ 13, 1930, σ. 603γ. 
9 Καλοφρενδ.ς (Μιχσ:ι)λ) 'Α{Ι,ηνα!:ος ίερε~•ς τοϋ ιε' α!.. ΕΛΕ 7, 1929, σ. 139β. 

ΕΠΕΊΉΡlΣ JΠΑΙ:ΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝ1ΊΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετο; ΚΑ' 8 
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Φαντίvου, εγεννησαν ζητήματα νοi1εύσαντα τiιν 'tστορίαν των ~Α6ηνών καl 

μετατοπίσαντα γεγονότα αναφερόμενα εlς (iλλην CΕλληνικΊlν χώραν ε\'ς τΟ:ς 

κλεινc'ι:ς ~Α&ήνας. "Ο Μητροφάνης Β' δηλονότι &πηύΟυνεν Επιστολ1\ν ποιμαν

τικfιν πρΟς τΟ .Εν Κρ1lτη δριJόδοξον ποίμνιον τοϋ οlκουμενικοiJ {}ρόνου (άνα-. 

δημοσιεύεται περαιτέρω ύπΟ στοιχείον α') 1 δι' fις &ναγγέλλει τf}ν Ciνοδόν 

του είς τΟν {}ρόνον καl nlv Εν Φ/,ωρεντίg. Επιτtυχ-&είσαν Ενωσιν καl συνιστfj: 

τΟ μνημόσυνον τοϋ πάπα «κατd τΟ [{}ος ... Wσπερ καl 1jμείς ποιοVμεν», τfιν 

ηlρησιν δΕ τοϋ δρου κατδ. πάντα. ~Επιλέγει Ομως διπλωματικώτατα Οτι 

<<Γινώσκειν δ' Οφείλετε, δτι πάντα ήμών τα Εκκλησιαστικ& 11{}-η Εν τε τfi 

'tερ(j τελετή τού άγίου σώματος τού Χριστού και ταίς U.λλαις άκολουitίαις 

και t1lν τού τού ίεροϋ συμβόλου &νάγνωσιν τηροVμεν ο'Jς πρότερον, ο1JδΕν τΟ 

σύνολον έναλλάξαντες>>. Τί φυσικώτερον τώρα εLς έγκύκλιον πρΟς τοUς 

Κρϊiτας Εν δουλείg ζώντας δρ&οδόξου;, εLς τοlις όποίοι•ς Υισαν Επιβεβλημένοι 

πρωτοπαπfiδες οlινίται 2
, έξωσ{Jέντων τών δρ&οδόξων άρχιερέων τΥjς νήσου 

μικρον μετιi τi]v κατάληψιν α~τijς (1204), &λλ' οπου η μεγ(στη πλειοψηφ(α 

του κ/ηlρου και ή Ολότης τοίi έλληνικοϋ λαοϋ της μεγαλονήσου ετηρει τ& 

πατροπαράδοτα 3
, ν~ &πανηlση δ Καλοφρενάς ; Περίεργον Οvτως είναι πώς 

Ο Λάμπρος δΕν άντελ1lφGη Οτι τΟ ύπ~ &ρι{)·. β' δημοσιευόμενον γράμμα &πο

τελεί &πάντησιν εLς η)ν έγκύκλιον του Μητροφάνους και προέρχεται έκ 

Κρήτης 4
, καl δ1) Εκ Χάνδακας. ~Αλλ' έπιμείνας εLς τiΊν dποψιν δτι ό Καλο· 

φρενUς fιτο Άttηναίος, κατέληξεν εLς τΟ ν& ύποστηρίξη δτι <<τίς δ~ ό Εν τψ 

τότε χρόνφ μητροπολίτης ΆΊ3-ηνόηι μαν{}άνομεν τΟ πρώτον δη έκ ταύτης τf]ς 

Έ:πιστολ1]ς τοϋ Καλοφρενά. ~Ωνομάζετο δ' οίiτος Φαντίνος, άλλ' είναι Clγνω

στον πότε άνηλ-&εν εiς τΟν μητροπολιτικΟν {)·ρόνον καl πότε καl πώς εληξεν 

ή άρχιερατεία αUτοϋ ... 5
• Ε"ίναι δ" ό Φαντίνος πάντως ό αUτΟς Εκείνος ο-δ 

~ Όμοίαν 8πιστολ1)ν έγκύκλιο'\' &πηύ&υνε και πρΟς τοUς δρ{}οοδό~ους τfις Με-&ώ· 

νης. Πρβλ. G. Η ο f m a η η, OCP Χ, 1!:144, σ. 94. 
2 'Ήδη διδ. συνοδικfjς Εν Κρ1Ίτη πράξεως τΟν Όκτώβρ. του 1467 8πεβλή{}η είς 

τοiις Κρητας πρωτοπαπάδες δπως « bis saltem iη aηno publice in ecclesiis, 
cathedι·ali Yel sancti l\larci, ... legi fαce;•e decretu1n p;·efati synodi; privatim 
vero in ecclesiis suis idem protopapas et reliqui catholici priωa domenica 
singulis meηsis... illud legant populo ... » ΤΟ κείμενον 8δημοσιεύf.!·η ύπΟ G. 
Η ο f ιn a η η, OCP Χ, 1944, σ. 96. 

3 Περι τfjς καταστάσεως τijς Έκκλησίας καt τού κλήρου της Κρήτης επι <Ενε· 

τοκρατίας πρβλ. προχε{.ρως Σ τ ε φ. Ξ α ν-& ο υ δ ί δ ο υ, • Η Ένετοκρατία εν Κρή

τη ... Ά-&. 1939, σσ. 154-163. 
4 ToiJτo ύπωψιάσ&η πρωτος ό L. Ρ e t i t, ΡΟ XVII, 1923, σ. 321, χωρlς 

δμως να προχωρΊlση εις τ-ην έξακρίβωσιν τfjς πατρίδος τοϋ Καλοφρενα 1) τfjς ταυτό· 
τητος τοϋ Φαντίνου. 

5 ΝΕ 1, 190:1, σ. 45. Ποίος fιτο ό κατό. τΟ 1440 δρiΜδοξος &ρχιεπίσκοπος 
Ά-&ηνων (τιτουλάριος δηλονότι) εLναι πρόβλημα. Άλλ(ι. τίς tjτo ό λατίνος πληροφο· 

Ι\Ιιχωlλ Καλοφρε-νfiς Κρ1Ίς, Μητροφά\•ης Β' 115 

~οιείται άνωνύμως μνεία ν ό "Εφέσου Μάρκος ό ΕUγεvικός ... έν τil επιστολfi 

πρ.Οc Θεοφάνην ίερομό"αχον εLς ΕUριπον, Ίlν εκ τού ύπ~ άριtt. 256 κ<iιδικος 
τiiς εν Μονάχφ βασιλικijς βιβλιο{},]κης εξέδωκεν ό 'Ανδρόνικος Δημητρακό
που/ως... «Δfαν{}άνω δέ δτι. l:χειροτον1]{}η παρd τών λατινοφρόνων μητρο

πολίτης 'Α{}ηΨών κοπελύδριόν τι τoii JJΙονεμβασίας 1
, δπερ αVτόfJι διάγον 

συλλειτουργεί τοίς Λατί1ιοις άδιακρίτως ... dξ"ιcV ούν η}ν δ.γιωσύνην σου, 

ϊνα ... παραινέσlJς τοίς του Θεοίi ίερεVσιν 8κφεύγειν δ.πασι τρόποι ς τ1}ν κοι

i!ύJ1'ίαν αVτοV ... » 2 • Έπάγεται δ" ό Λάμπρος δη << ... ctς οl!δένα (}.λλον δ:ρχιερέα 

των "Α&ηνι:l:ιν δύνανται ·ν' &.ναφέρωνται HJ. ύπ" αUτοίi λεγόμενα πλi)ν τοϋ 

Φαντίνου, &φ" ο.Ο μάλιστα τα ύπΟ U.λλο πρίσμα μαρτυρούμενα περl αUτοϋ 

t~:rrO τοίi Μιzω'ιλ Καλοφρενα συμφωνοϊiσι πρΟς τα γραφόμενα ύπΟ τοϋ ΕUγε-

1'ικσίΦ 3
' ύπ(J τοιουτον πνεϋμα προχωρεί δ" εlς nJ.ς σzέσεις του Φαντίνου 

πρΟς nlν Εκκλησίαν καl τ1)ν πολιτr:ίαν των "Αfιην&ν. ΊΌσουτο δ" 8πέδωκεν 

11 &ντίληψις αϋτη ωστε ό ίστορικΟς τΥjς Ίlμετέρας Έκκλησ(ας, γράφων περl 

τΥjς ίστορίας τΥjς Έκκλησίας των Ά{}ηνών κατcJ. ·τοUς χρόνους Εκείνους καl 

ύποπίπτων εlς τ1}ν αUηΊν πλάνην, &χολου-&εί τΟν Λάμπρον, δέχεται ώς ~ Α-&η

ναίον rOv Ί\-1ιχαηλ Καλοφρενriν, -&εωρεί δτι <<Εν τfi πραγματικότητι εμεινε 

πάλι1' &ποίμανrος ή .,Ορfiόδοξος "Εκκλησία ~Α{}ηνών, διευ&υνομένη ύπΟ 

,απλών πολλάκις ίερέων>> κ. α. 4
• 

"Αλλ" ε~ Εαυτflς ή Επιστολ1l λύει τΟ πρόβλημα. Διότι δ ύπΟ του Μιχ. 

Καλοφgενα άναφερόμενος &ρχιεπίσχοπος Φαντίνος είναι γνωστότατον ίστο-

ρε'ϊ προχείρως δ L e Q u i e η, Oι-iens CΊ1ristianus ΠΙ, 1740 στ. 84.3 λέγω'\' «i\nno 
14.50 Yacante sede Athenieηsi pcr obitιnn Aηgeli ejus prcesnlis, Antoniιιs de 
Omossa "''el de Omessa ordin. Pn:ed. hιιic sedi pnefectus est a Nicolao V 
die r6 Deceωbris», Άπί{}ανον δ' εLναL οί Φράγκοι '\'U, fπέτρεπον τΎj'\• ϋπαρξιν δευ

τέρου παρrJ. τΟν 'Άγγελον &ρχιεπισχόπου. 

~ 1\-Ιονεμβασίας κατό. τt)ν Σύνοδον τfις Φλωρε'\ιτίας Υjτο και ό ύπογρά.ψας τΟ'\• 

δρον Δοσίt}εος, ::\fan3i ΧΧΧΙ, στ. 1700. Πρβλ. ν. L a u r e η t, La Hste episco
pale dn synocΊicOn de l\fone1nbasie ΕΟ 36, 1933, σσ. 129- 161. ~σ Δοσ[{!·εος 

συναντ;aται τ() 1437, 1440, άρχιερατεύει U.πΟ του 1431 πι-&ανcΟς καt &πο-&'\'1]σκει 

τΟ 1452. 
2 Πρβλ. L. Ρ e t i t, 03uvres anticonciliaires de l\farc d 'Ephese (Patι-o

logia Oι-ientalis ΧΥΙΙ, fasc. 2), Paτis 1923, σ. 481, δπου επανέκδοσις τοϋ κειμέ
'\'Ου τούτου. 

" ΝΕ 1, 190!, σ. 45. 
4 t Ά-&ηνό}ν Χρυσό σ τ ο μ ο ς (Παπαδόπουλος) ΜΕΕ 2, 1927, σ. 182βγ. Πρβλ. 

καl Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, <Ι-Ι 'Εκκλησία 'Α{}ην&'\' 1 πρόλογος Δ. 

Γρ. Καμπούρογλου, f,v 'Α-&1Ίναις 1928, σσ. 45- 46.-Totiτ' αϋτΟ περt Φα'\•τίνου 8;-τα
'\•ελΊlφ&η και ύπΟ Γ. Ί. Κ ο ν ι δ ά ρ η εις τ1lν «θρησκευτικ-ι)ν και Χριστιανικ'!)'\• 

Έγκ.υκλοπαίδειαν» Α', 1936, στ. 432-435 καL 445, γράφοντος περt. τfjς Έκκλησίας 

·• ΑΟ·η'\•ών καt 8κ του Χρ. Παπαδοποtίλου άπλαiJντος. 
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ρικον πρόσωπον .δηλαδi} ό Fa>ιti,~us Valaτesso (1425- 1444) ένετος ε~γε
νfις καl λατίνος dρχιεπίσκοπος Κρ1lτης, οUδεμίαν σχέσιν fχωv μΕ τι.Χς ~Α-θ·ή~ 
νας η τΟν Ειίριπον. ~Επl πλέον 1i οίκογένεια Καλοφρενd είναι &ποδεδεγμέ
νως κρητική, ειJρίσκεται δε είς κατάλογοv του Trivan «Candia Cittadinί 
Νο 30 Callofron3.» 1 &ναγόμενον είς τΟν ιζ' αί. μεσοϋvrα. ΤΟν κατάλογον 
μάλιστα τοϋτον Εδημοσίευσεν &πΟ τοϋ 1913 δ &είμν. Λάμπρος 2 , πρΟς δν 
είχε δo{}ij 0)ς κατάλογος δfι-&εν τών εΊς Κέρκυραν μετ α ηlν <Χλωσι ν τiiς 
Κ~ήτης {1669) καταφυγόντων Κρητών. "Απορον δ' είναι πώς ό έκεί 
Calofrona δΕν συνεσχετίσ&η Εκ τών υστέρων ύπΟ τσϋ Λάμπρου πρΟς τΟν 
Μιχαήλ. ου μόνον τούτο δΕν Επραξεν ό σοφΟς μελετητής, &λλCι καrα τα αυτα 
~τη έπανέλαβε τα περl Μ. Καλοφρενii. &ς δij{}εv Ά{}ηναίου, Φαντίνου &ς 
δii-&εν &ρχιεπ. Ά&ηνων καl ο'ίκουμενικοU πατριάρχου Μητροφάνους 3 • 

Πρlν 11 Εξαντλήσωμεν τα κατd τΟν Καλοφρεναv τοϋτον, παρατηρούμεν 
Οτι ό:πορον είναι πώς ό ΕπαρχιακΟς αUτΟς LερεUς έδείχ&η τόσον έν&ουσιώδης 
έπl τil Ενώσει καl δΕν Uπελόγισε τα έπακόλου&α τiiς στάσεώς του, καl δ1) 
δταν &ναλογισίtfi τις Οτι τψ 1421 αντέγραφε, ζώντος του Ίωσfιφ Βρυεννίου, 
τοϋ τα μάλιστα παπομάστιγος &.ποκλη&έντος, fργα καl έν συνεχείg διατί 
αύτΟς είναι ό &πανtΊlσας εlς τΟν πατριάρχηv καl σUχl Ciλλος τις. 

Πρώτον πρέπει τις να παρατηρ1lση δη ή παίδευσις τοϋ συγχρόνου 
τούτου τοϋ Λαονίκου Χαλκονδύλα άλλΟ: oUχl πλέον συμπολίτου αύτοϋ, Υιτο 
υποτυπώδης Εν συγκρίσει πρΟς ηlν παίδευσιν ~Ιωσfιφ Φιλαγρίου η Νείλου 
Δαμιλii η aλλου τijς έποχijς {}εολόyου Κρητός. Άλλa καl iiφελέστερος πως 
φαίνεται ό αv-&ρωπος καl Εν&ουσιώδης καl 8κ των πρώτων έ1•τυπώσεων Επη
ρεάζεται καl Εκ τfjς προσωπικilς γνωριμί-ας μΕ τΟν Μητροφrivην Β', 'ίσως 
δΕ καl Εξ Uπολογισμοϋ περl ύποστηρίξεως του υίου του ~Ιωάννου περl 

t Μ. ~Ι. Μ α ν 0 ύ σ α κ α ς, "Η .παρό. Triν-an δ.πογραφ1) τfjς Κρ1lτης (1644) καl 
ό δij-&εv κατάλογος των Κρητικων οLκων Κερκύρας «Κρητικα Χρονικα» 3, 1949, σσ. 
35-59, είς σ. 50 (τΟ κείμε'νον Εκ cod. \lenet. Correr 245, ff. 9- 10). 

2 ΝΕ 11, 1913, σσ. 419- 456, έν σ. 453. , , 
Β Παλαιολόγεια και ΠελΟJtο\'νησιακα Α', 1912-1923, σσ. κα - κβ. Σημειω

τέον Οτι ή τοιαύτη σύγχυσις Εδημιούργησε καl τ1)ν ψευδη Εντύπωσιν Οτι εtς τό.ς 
Ά<&ήνας ύπfjρχε βάϊλος (bajulus- πρέσβυς) τfjς ~Ενετίας. Οϋτω ό ,,-~.Τ. Λ.f i 11 e r, 
ΝΕ Κ', 1926, σ. 620 Επάγεται «Διq)κει δε τΟ δουκάτον [των 'Α&ην&ν του 'Αντω
νίου] βά"ίλος, κα<&' & μαν&άνομεν έκ μιας των έπιστολων του α-ότου Καλοφρενά 
έπειδ1) ό Άντώνιος εi:χεν ιiποfΜνει τφ 1441. Καi ό μΕν άν1]λικος υiΟς α{noiJ Φράγ
κος άπουσίαζεν έν τfι τουρκικfι αύλfί, oi δε ύπ1]κοοι αUτoiJ εΙχον άνακαλέσει τΟν 
πρότερον δεσ,-τότηγ ε!.ς η)" • Ακρόπολι" [Ν έριον B'J» ! Οίίτω ό βά.ίλος τfjς "Ενsτίας έν 
Κωνσταντινουπόλει, ό όποϊος δπρεπε ,.α Lδη τό.ς fπιστολό.ς του Μητροφάνους Β' πρΟς 
τόν έν Χάνδακι Μιχ. Καλοφρεν&ν προήχ-&η και εLς διοικητ1)ν του δουκάτου των 
Ά'fi·ηνων ! Τοιαυτα έπακόλου&α συνεπάγεται μικρΟν σφάλμα, τό όποίον άκριβως 
ήδύνατο να προληψ&fi &πΟ την μνείαν του βα·tλου έν τfί έπιστολft του Καλοφρενa.. 

I 
·~ 

.j 
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τοϋ Οποίου όμι/.εί είς Ciλλην του έπιστο/ι1lν 1
• Είς τΟ κλίμα της πόλεως του 

Χάνδακας δπου οί C/Ελληνες πρωτοπαπdς, πρωτοψάλτης καl ίκανοl ίερείς 
fiσαv υποχρεωμένοι να μετέχουν τελετών τΥjς λατινικfjς ~Εκκλησίας 2 , ό πτω
χΌς κωδικογράφος έχάρη μα&Ο)ν ϋτι επilλ&ε συμβιβασμΟς είς την Φλωρεν· 
τίαν, δτι ό πάπας δΕν 1Ίτο πλέον α'lρεrιχΟς καl Οτι τΟ μνημόσυνόν του έπε· 
τρέπετο. <Ως πρΟς τΟ διατί Εγραψcν ό Καλοφρενάς &ντl Ciλλου τινΟς πρΟς τΟν 
πατριάρχην, πι&-ανωτέρα εlναι 1l &πάντησις δτι οίiτος κατα τοUς χρόνους 
Εκείνους ήτο άναπληρωτης τοϋ Επισημοτάτου προ·ίσταμένου του έλληνορρύ
-&μου καl δρi}οδόξου κλ1lρου πρωτοπαπά Κρ1lτης. 

Β' ΦΑΝΊΊΝΟΣ ΒΑΛΑΡΕΣΣΟΣ 

ΛΑ τΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ό λατίνος οiiτος &ρχιεπίσχοπος δΕ:ν είναι Ciγνωστον πρόσωπον εlς η)ν 
ίστορίαν. Πατρίκιος ένετός, εΊ.σελ{1c0ν εLς τΟν κλΥjρον Εvωρlς Εγένετο Επίσκο
πος Parentίnιιs {1412), έξελέyη δ' είτα aρχιεπίσκοπος Κρ>]της (15 Δεχεμβρ. 
1425). Ώς προκα{)ήμενος riiς εν Κρ1]τη 'Εκκλησίας δεν διέμενε βεβαίως μονί
μως ε1ς τi}v i!δραν του (Χάνδακα), εχρησιμοποιείτο δε καl εiς aλλας ύπηρε
σίας. Οϋτω μετέσχε τών συνόδων τfjς Βασιλείας, τijς Φερράρας καl τfΊς Φλω· 
ρεντίας, Εστάλη ύπΟ του πάπα ΕUγενίου Δ' ό:)ς άντιπρόσωπος αUτοϋ εΙς τΟν 
βασιλέα της Γαλλίας s καl Επεφορτίσ{}η μΕ η) ν Εντολ1)ν της Επιβολfjς τfΊς ένώ
σεως εΊς η)ν Κριlτην. "Ο Φαντίνος Βαλαρέσσος δΕν. πρέπει να συγχέεται πρΟς 
τον διαδεχi!έντα αuτον Φαντίνον Δάνδολον (4 Σεπτεμβρίου 1444-8 'Ιανουα
ρίου 1448, οτε μετετέiJη). Ή το έλληνομαi}>)ς χαl συγγραφεύς, iiπέ{}ανε δ' &ς 
aρχιεπίσκοπος Κρ,]της τ1)ν 18 !νΙαiου 1443. 

1 ΝΕ 1, 1904, σ. 56. 

2 Πρβλ. S i 1 ν i ο G i u s e ρ ρ e 1\.f e r c a t i, Laιιdo cantato del clero 
greco di Candia per i1 poι1tefice LΊ·bano \7Jll e l'arc11ivescoyo Luca Stella 
« Bessarione» ΧΧΥ, 1922, σσ. 19-21 δπου καt 1l λοι;τt) βιβλιογραφία. "Ο J.\ιiercati 
δΕ:'ν ·ι']δυνή--fl·η ,,α έξηγ1lση διατl. ό • Απόστολος Τίτος έορταζόμε'νος ύπΟ με,, τfjς λατι
ν ικijς fκκλ. τt)ν 4 Ίανουαρίου, ύπΟ δε τfjς έλλη\'ικfjς τ1)ν 25 ΑVγο1~,στου έορτάζετο 
« δκτωβρίφ β'» κατα τΟ έκδιδόμε'νον έκεί χειρόγραφον. "Η fξ1Ίγησις παρέχεται είς 
τΟν ιiναγινώσ:ι.οντα τιi πρακτικiι. τfjς έν Κρ1lτη Συνόδου 1467, δτε-προϋπαρχσύσης 
προτάσεως του δ.ρχιεπ. Δανδόλου-clπεφασίσftη προεδρεύοντος τοίί Γερολάμου Λάν
δου ή μετάftεσις τfjς έορτfjς η)ν β' τού μη\•0ς 'Οκτωβρίου, μΕ τ1)ν δικαιολογίαν δτι 
τ1)ν 25ην ΑVγούστου είναι Ολοι ιiπησχολημέ,•οι με 'η'ιν τρυγητΟν των σταφυλων. Τα 
πρακτικά fδημcσίευσεν f:ν μεταφράσει ό • Α γ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η ς 1 Αί Σύνοδοι του 
Γερόλαμο Λά\'δο, Εν Άfttl,•αις 1933, σ. 6. 

Β 9 • Απριλίου 1438 :τ ρ βλ. G. Η ο f m a η η, Epistolce ρontificice ad · Conci-
1ium Florentinum sρectantes, edidit-, Ρό)μη 194.4, Π, σ. 109. 
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Περl τοίi Φαντίνου τούτου, Fantiήo Valaresso, όμιλοίiν πολλοί, &λλ~ 
δ ' ~ι'"' ήδη καl εlς τΟν Le Quieπ είναι ο-δτος διεξο ικωτερον γνωστος , και υπο 

τοϋ Ενετο.U γερουσιαστοϋ Φλαμι ν ίου Correr, συγγραφέως έκκλησια~τικ~ς 
!στορ[ας τijς Κρήτης, διa μακρών βιογραφε[ται '. '~έλος ~εριελήφ/tη, εις ;ο~ 
πίνακα τών έπl Ενετοκρατίας λατίνων &ρχιερέων Κρητης τον συνταχ-&εντα υπο 
τοϋ Ίωση φ GeΓola ". , , _ , 

'Ως συγγραφεiJς ό Φαντ[νος Ι!γραψε λατινιστ\ συγγραμα περι της ταξε~ς 
τών γενικών η οίκουμενικών συνόδων καl τf)ς Ενώσεως τών χριστια~ικων 
Εκκλησιών. το εργον τοϋτο έξεδό-θ·η fιδη πρΟ Επταετίας 4

- "Η συμμετοχη tO'U 

εϊς τiιν σύνοδοv τiiς Φλωρεντίας φαίνεται έξ αυτης. τf}~ ύ_πογραφiiς του «Ego 
Fantinus archiepiscopus Cretensis (nιe) subscrιpsι>> ". 

Μετα τΎιν ύπογραφi)ν τοίi Ορου ό Εύγένιος Δ' ΟΟρισε τΟν Φαντίνον τού
τον «legatum apostolicum pro insula Cretae>> την 18ην Σεπτεμβρ~ου 
1439, μΕ yενικtιν ~ξουσ[αν μεταρρυ{}μίσεων ε!ς την Κρητικi]ν Έκκ~ησιαν 

, , ' ' ~' s <Ο ~ ' δΕ Πάπας γράφει την 8ην προς συμφωνιαν μετα την ενωσι ν . αυτος . , 
Μαρτίου 1440 Εκ Φλωρεντίας πρΟς τΟν αϋτΟν Φαντίνον ληγάτον &ποστοΛικον 
περl τών παραχωρήσεων cίς τΟ:ς όποίας otitσς -&α προβίί, ωστε ν" &ποκαταστα-&ϋ 
είρήνη μεταξiJ των καδολικώv λατίνων καl τών Ελληνορρύftμων ,(οϋν.ιτών) 1

• 

Τέλος διάφοροι διατάξεις σχετικαl μΕ την τάξιν τfις Εν Κρητn Εκκλη
σίας, Εκδο-&είσαι ύπΟ τοϋ &ρχιεπισκόπου τούτου, :_lν~ι γνωστ,αl Ε~ τών πρα
κτικών τών τριών συνόδων τfις Εν Κρήτu Λατινικης Εκκλησιας των συγκλη
.ftεισών ύπΟ του μετU ταϋτα &ρχιεπισκόπου Κρήτης, τοϋ καl πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως τίτλον φέροντος, Γερολάμου Λάνδου ". 

ι Qι·iens Christianus ΠΙ, Parisiis 1740, στ. 913. 
~ 1-<' 1. C ο Γ η e 1 i u s, Creta Sacra Π, Venetiis 1755, σσ. 71- 76. 
s G. G e Γ 0 1 a, Per la cronotassi dei vescovi cretesi ~ll'epoc~ vene~a 

«Miscellanea di storia veneta della R. Deputa;-;ione cli Stona patrιa» serι~ 
ΠΙ, VΠ, •Ενετία 1913, καl &.νάτυπον σσ. 64-. (' Α\•άλυσις εtς τΟ περ. «Χριστιανικη 
Κρ1]τψ Β', 1914, σσ. 296- 300). . 

4 p a 11 t i η u 5 V a 1 a r e s s ο arclliepiscopus Cretensιs : Libe11us. de Or
dine Generalium ConcilioΓum et unione 1<-<lorentina ad fidem ιnanuscnptorum 
edidit, introductione, notis, indicibus ornarit Β e r n a r d η s s.c. h u 1 t __ z e 
S. J. Roma 1948 εLς 4ο, σσ. LΧΙV+121+πίνακ. 'Εν .τ.~ σειρ~ Cω:.cιlιum .l~.lo_~ 
rentinuιn Docuιnenta et Scriptores editum consιl11s et nn?erns Pontιfιcn 
Instituti Orientaliuιn Studiorunι, Series Β, νo1umen Π, Fascιculus Π. 

ι; :Mansi "Εν-&' άνωτ. στ. 1698. Joannes de ToΓqueιnada Ο. Ρ.: Appara~ 
tus super DeCΓ,etum Florentinum Unionis Gnecor~nι. edidit Ε m ηι a ~ u e ~ 
Candel s. J., Roma 19!2, σ. 98, δπου «me subscΓψSl».-Schultze, Εγf} 
Ο.νωτ. σ. 115. 

1944, σσ. 109-111, Ν ο 214. e G. Hofιnann, Epistolre Pontificire ΙΙ, 

7 Αότό{}ι ΠΙ, 194:6, σσ. 3- 4, Νο 237. 
"'Αγα-&αγγέλου Ξηρουχάκη, Αί Σύνοδοι του ΓερόλαμοΛά:νδο (1467-

' I 

:Μιχω]λ Καλοφρενιiς ΚρΊ\ς, Μητροφά"Ι'ης Β' 

Γ' Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Β'' 

ΠoiJ καl πότε έγενν1litη ό &νήρ, πότε dνήχ{)η είς τΟν .ftρόνον της Κυζί
κου 2 δΕν 1Ίρευνήίtησαν μέχρι τούδε καl ε'ίναι δυσδιάκριτα. Καl περl μΕν τiϊς 
ήλικίας αUτοϋ καl τΥjς Εν τύ Έκκλησίq; σταδιοδρομίας πρΟ τfις είς Ίταλίαν 
μεταβάσεως σχοτεινώς fχουν. Περl δΕ τΓjς καταγωγfiς αUτ:οϊi {}Cι ήδύνατο νΟ: 

διακινδυνεύσn τις, μολονότι τΟ πρdγμα δΕν {}' άπεδειχνύετο πλ1lρως, δτι ήτα 
Κρής. ΊΌύτο Εξάγεται Εκ τών σχέσεών του πρΟς τρείς βεβαίως Κρf}τας : τΟν 
Γρηγόριον Μελισσφιδν η Λfάμμαν, τΟν καl διαδεχ{}έντα αUτόν, ο οποίος καl 
παρεσχεύασε τfιν dνοδον του Μητροφάνους είς τΟν οLκονομικόν {}·ρόνον. ΤΟν 
Μιχαηλ ](αλοφρενfiν, ό Οποίος τΟν γνωρίζει προσωπικώς, &ς φαίνεται &πΟ 
τi)ν Επιστολήν του. <<~Εγω γdρ l_γ{}υμούμενος τών γλυκυτάτων λογίων σου καl 

τΟ ίλαρΟν τοϋ προσώπου l!τι δε καl τΟ καλογνcίJμον καl άπλοiίν τΓjς χρηστό
τητας καl τΟ συμπα{}ές, πά11V {)αυμάζω σου καl πfiσι κηρύττω υ)ν καλοκά

γα{}ον γJιώμην καl άρεη}ν, δ.κμt}ν καl κοιμώμενος φαγτάζομαί σε Εν τφ J'οί' 

καl ίστάμενος καl καfJι}μενος καl περιπατών ούδέποτε ΕπιλJ]σομαί σου τιjς 

καλοκαγα{Ηας» ! eH περιχοπi) μαρτυρεί, ώς Υjδη παρετήρησε καl δ Λάμπρος, 
προσω:τrικ1)ν γνωριμίαν, ή όποία φitάνει μέχρις αίτήσεως δ./),ηλογραφίας καl 

\:tάρρους &στε ό Καλοφρενάς να τφ γράψn «και δριζε 1jμίν αναμφιβόλως τd 
πρΟς χρείαν κατd τδ δυνατό1'», Έπίσης Εκ τΥjς φράσεως «l(αl τούτο μετd 

ifελήματος τοiί άφεντΟς τοiί μπαtλου, ί'να καi ή 1]μετέρα έξουσία fJεάσηται», 

ή όποία Ενέβαλεν εLς .πολλ1)ν &πορίαν τΟν Σπ. Λάμπρον, δείκνυται δτι δ Μη-

1474- 1486), έν Ά·1Η1ναις Η!33. "Ο Ξηρ. φέρει ffJς συζητούντας εl.ς τU.ς συνόδους 

τοiις προαπο-&α'\•όντας <iρχιεπισχόπους Ούρσον Δελφίνον, Μiiρκον "Ιουστιγιάνη·ν, 
Φαντϊνον Βαλαρέσσον καt ΦαντLνον Δ&νδολΟ'ν, ένφ &πλώς οί συνοδικοt άναφέρονται 

κατα τU.ς συζητήσεις των εις τiι.ς ύ.τΟ των προαπο&ανόντων τεi1-είσας έκκλησιαστικας 
διατάξεις. 

1 ΊΌυrον γνωρίζει l]δη δ L e Q u i e η, Oriens Cl1ristianus tomns priιnus, 
PaΓisiis 174:0, στ. 764- 763. Περt αUτου Ολίγα παρά Ι\Τ σ. ν ο υ 1) λ Γεδεών, Πα
τρισ.ρχικοi. Πίνακες, έν Κωνσταντ:ινου;τόλη (1885- )1890, σσ. 465-466. Πρβλ. καt 
Σ π. Π. Λάμπρο υ, Παλαιολόγεια καi. Πελοποννησιακό, Α', 1912 -1923, σσ. κ'· 
κβ', Έν-&ύμημα ωJtoiJ εiς τα Βραχέα Χρονικα του Σ π. Λάμπρο υ, σχο.λι&ζει δ 
Κ. 'Ι. Δυοβουνι<i)της, Αί έκκλησιαστικαi. είδήσεις ... ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σ. 5, 
δπου αναφέρονται κ.ά. προσδιορίζοντες η'jν &νcί.ρρησιν του Μηtροφάνους εtς τΟν 
οLκ. {}ρό·νον. 

2 Τ-ίjν «' Ακολουf.Ι·ία(ν) του έν &γίοις π. ΊΊμcΟν Αίμιλιανου επισκόπου Κυζίκου ... 
έκδLδοται συμπεπληρωμένη μετα προλεγομένων ;τερl τc(jς έπαρχίας Κυζίr.ου ύπ() του 
μητροπ. Κυζίκου Ν ι κ ο δ 1l μ ο υ ~:ν Ετει 1876, έν Κωνσταντι'\•ουπόλει» (ι. Ρ e t i t, 
BAG, σ. 2), δπου προλογtκcΟς περt της μητροπόλεως καί των &.ρχιερέων αUτfjς, δΕν 
1]δυνήf}ην ,,α ϊδω έν 'Α-&1lναις, πληροφορο'ίiμαι δ' δτι δf-ν παρέχει η '\'έΟ'\' περl του 
Μητροφά,•ους Β' ώς άρχιερέως Κυζίκου. 
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τροφάνης έγνώριζε τUς σχέσεις ~Ενετίας- Βυζαντίου. Baiulus είναι βέβαια δ 

cΕνετΟς Επίτροπος Εν Κωνσταντινουπόλει, είδος πρεσβευτού, ό Οποίος -&α 
Επρεπε να λαμβάνη γνώσιν της &λληλογραφίας τοϋ πατριάρχου μετα τοϋ Εν 
Κρήτη ύφισταμένου του. Kal πρΟς τρίτον Κρfiτα πρέπει ό Μητροφάνης να 
σχετισ&ίi, τΟν μέγαν ~Εκκλησιάρχην Σίλβεστρον Συρόπουλον, oV μόνον Επειδiι 

11 οίκογέvεια SiτozJulo φέρεται 00ς 53η εlς τΟν παρU Trivan χατάλογον τ&y 

Cittadinί della Canea 1 και &vαμφισβηηlτως είναι Κρητική, δ.λλ&. δια τΟν 
περαιτέρω παρατιitέμενον διάλογον μεταξiι Συροπούλου και Μητροφάνους, 

Εκ του Οποίου φαίνεται δτι δ πατριάρχης fγνώριζε τοiις προγόνους χαl γονείς 

του Συροπούλου μετα του Οποίου συvεδέετο φιλικ&ς. 
cy ποΗέτω λοιπΟν ΚρΎ]τα τΟν Μητροφάνην καl δτι 11 ύπΟ τού κατόπιν 

οίκουμενικοU πατριάρχου τότε δε μεγάλου πρωτοσυγκέλλου Γρηγορίου τijς 

Μαμμijς ύποστήριξις καL εiς τΟν οiκουμενικΟν ίtρόνον άνάδειξις δ)φείλετο 
και εL-ς τi]ν κοιν1Ίν καταγωγ1lν. Ώς Κυζίκου Εστάλη εlς nlν Φερράραν καl είς 

nlν Φλωgεντίαν ύπέγραψε τΟν της ένώσεως δρον ώς άκολού-θ·ως «ό ταπεινΟς 
μητροπολίτης Κυζίκου Μητροφάνης &ρκετΟς ύπέγραψα>> 2

• 

Περl τοϊι άνδρΟς Εχομεν τΟ:ς κάτωf1ι είδήσεις Εκ τοU συγχρόνου του 
Γενναδίου Κουρτέση του κατόπιν οiκουμενικου πατριάρχου : «CO πρώτος 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Επl Κωνσταντίνου {τού μεγάλου] Μητροφά
νης Ύιν, καl δ τελευταίος πατριάρχης Μητροφάνης, &πο-θ·ανcΟν Εν τίi Πόλει, 

ετι ελευ!Ιέρ~ ο1!συ· δ γaρ Γρηγόριος [τiϊς Μαμμ\iς] &πijλ{}εv ε1ς Ρώμην, δποv 
καl Ετελεύτησεν. cι.Ετερος δε πατριάρχης μεταξU τοϋ πρώτου καl τελευταίου 

Μητροφάνους ου γέγοvεν Εν Κωνσταντινουπόλει» {ύπΟ τΟ αUτΟ Ονομα 
δηλονότι] :ι. <<Ό Κυ~ίκου Μητροφάνης" ο.Οτος Επατριάρχευσε δι' άπλό

τητα· καl πρός τφ τέλει τοϋ βίου διορ-&ω-&ΥΊναι βουλόμενος, ουκ είά-&-η φα·· 

νερως Εργcρ τiμ• μετάνοιαν :Ξ:πιδείξασ&αι παρa των συνόντων αυτψ Λατινο

φρόνω\'>) 4
• 

Περl του ίδίου πατριάρχου Εχομεν Εκ τοϋ Γεωργίου Φραντζr] τα κάτωitι 

«καl τQJ Φεβρουαρίφ μηνl. τοV αVτοV {τους (6948- 1440), Sπανέστρεψαν 
πά1-·τες εlς /(ωγσταγτιγούπολιγ οί έJι τzl ~Ιταλίq άπεJ.fJόντες t!νεκεν υ]ς συνό

δου, ό ~ασιλεVς J.έγω καl ό δεσπότης καl οί λοιποί, ί!ί.11ευ των ΕκείfJε Ενα-

1 Πρβλ. Μ. 'Ι. Μανούσα~α'\', «Κρητικό. Χρονικό.» Γ', 1949, σ. 54: καt 
Σ π. Λ rί. μ π ρ ο 'ν, ΝΕ 10, 1913, σ. 455.-Τ{ρ 1672, 'Ιουλίου 7 ΒαρfJολομαίος ό .Συ

ρόπουl.ος ταπει'\'0ς Χ11ρυξ ευαγγελίου -δπογρ6.φεται fγ Ζακύνflψ και ε..., κρητικψ εγ
γράφφ. Πρβλ. Λ. Χ. Ζώην, ΕΕΚΣ Β', 1939, σ. 120. 

2 Schultze, 'Έν&' &νωτ. σ. 104:. Αότό11-ι σ. 119 λατινιστl «J\fetι-ophanes, 
aι·chiepiscopus Cisici subscι-ipsi». 

η Γεγγαδίου του Σχολαρίου, 'Άπαντα τό. εύρισκόμενα IV, Paris 

.1935, σ. 510. 
4- ΑUτό&ι ΠΙ, 1930, σ. 194. 

r 
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:πολειφΗέντων τριώνι τoii πατριάρχου κVρ Ίωσr)φ εν Φλωρεγτίq πρΟς Κύ
Qιον lκδημι}σαγτος καl τoii Σάρδεων μητροπολίτου έν Φερραρίq.· και ο 

-.iΥικαίας ... καl. τiρ έαρι τοϋ αVτοV έ'τους έγένετο πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως κVρ .ΛΙητροφάνης ό πρlν Κυζίκου μητροπο).{ της» 1
• "Αλλ α πολλψ 

·διεξοδικ(δtερος εlναι δ μέγας Εκκλησιι:iρχης καl δικαιοφύλαξ, διάκονος Σίλβε

στρος Συρόπουλος, ό σύγχQονο:;; δ.φηγηt1lς τΎjς 'ιστορίας τfις Συνόδου καΊ. 
τών κατ~ αUτΊiν, συγγραφεlι; χαl πηγ1Ί &ξιολογωτάτη παρορα&είσα μέχρις 

·σ1lμερον άδίκως 2 • Οίiτος διηγείται πρώτον πώ; ό Κυζίκου, μετα τ1Ίν Εξ &νάγ
κης ύπογραφiιν τοϋ δρου, αUτόκλητος λειτουρyήσας Εν Βενετίg Sμνημόνευσε 
τοϋ πάπα. ΠαρU δε τ1Ίν &ντί-θ·εσίν του :πρΟς τ)Ίν τοιαύτην του συμπεριφορΟ:ν 

-ό Σίλβεστρος δΕν τΟν &δικεί ώς αv-&ρωπον <<ό μητροπολίτης Κυζί.κου χϋρος 

Μητροφάνης Εκ νεαράς 1'1λικίας πάνυ καλώς έv τΊϊ μοναχικΌ διαπρέψας πολι
τείq: και τοϋ Εναρέτου &ντιποιούμενος βίου καl καλc'Ος έαυτΟν είς ταϋτα ρυ· 
{tμίσας, μέγα κλέος παρd πΕiσιν Εκηjσατο καl iiσέβοντο καl Ετίμων αVτΟν 
πάντες, ώς σεβάσμιον κα( fJείον καf. fγάρετον lί.JJ{}ρωΠΟ1J, &λλ~ δ tοιοϋτος 

μετα ·θ-άνατον τοϋ πατριάρχου Εψι-&υρίζετο παρά τινων τc'Ον τοϋ βασιλέως 
'οΊκιακων καl Εσαίνετο τΊi εlς τΟ πατριαρzε"ίον &νόδcρ, Ετι ων Εν τΊϊ Φλωρεν
:rίq: καl οϋτως εiς τα βασιλικΟ: {}·εσπίσματα ύπεσύρετο ... )> 3

• <fΟτε Επανελθόν
των των &ποδ1lμων εlς τΥ}ν βασιλεύουσαν Επρόκειτο ν('ι γίνη 11 Εκλογή, κατ~ 
&ρχι1ς Εσχηματίσ{}η τρίψηφον Εκ τού Τραπεζοiiντος, του Κυζίκου καl του 

tερομονάχου Γενναδίου προηγοι•μένου Βατοπεδίου. Ό aυτοκράτωρ Ίωάν
νης Η' έπε{}ύμει τllv Εκλογ11ν του CΗραχλείας ~Αντωνίου, &λλ~ Εκείνος δΕν 

%δέχετο τ1Ίν εvωσιν· είτα Εστειλε ΓεώQγιον τΟν Δισύπατον καl τΟν μέγαν πρω
τοσύγκελλον Γρηγόριον τi}ς Μαμμης <<'ίνα δοκιμάσωσι τΟν Τραπεζοίiντος εί 
στέργει nlν ενωσιν)>, άλλ' ό βολιδοσχοπη.:tεlς &πήντησε «ουδΕ κατΟ: ΘεΟν 
γεγενημένη αϋτη 11 Ενωσις, ουδε στέργεται παρα πάντων, οUτε παρ' Εμοίί>) 4-. 

<<~Ως oiiν άνήνεγκαν ταVτα τij) βασιλεί 65ρισεν, ί'να ίδωσι τΟν Κυζίκου και 
.ι;ετάσωσι καl αVτΟ1J περl τών τοιούτων· ό δS [{υζίκου άπεκρί#η, δτι ΕπειΜ; 

~Jμείς Sποο)σαμεν τ1]11 t!νωσιν, δφείλομεν 1jμείς πρΟ πάντων στέργειν αVη]ν, 
και ijδη στέργομ .. εγ· είτα ε'ίπον Οτι πJ.ηροφόρησον 1jμδ.ς, εl μέλλεις στέργειν 
-αVη]ν καl εlς τΟ έζι]ς" ό δε ε'ίπε καl εl οVκ SμέλJ.ομεγ στέργειν αύη]ν άεί, 

περισσδν αν fιν, ϊνα ΠΟt1]σωμ,εγ δJ.ως καl t!νωσι1'. Τότε Επιiνεσαν αUτΟν καl 

------

1 Bonn, σ. 192 (βιβλίον Π, 17). 
2 ·ο Συρόπουλος ιώς καi. ό Βρυέννιος) δΕ"' <τεριελ{jψ&η εl.ς η1ν P.G. του 

l\Iignc καl εlναι διό. το1_,ς μελετητ&ς U:πρόσιτος, όJς ίστορικ()ς δε δεν περιελΊlφ!}η 
..ποτε εiς τΟ Coι-pus Historice B_yzantina;. 

3 Veι·a Historia Unionis non νerce. Hagce- Comiti1s 1660, σσ. 312- 314 
·(περαιτέρω παραπέμπω &πλώς: Σ υ ρ όπου λ ο ς), τμήμα ια' κεφ. α'. 

4- Συρόπουλος, σ. 334:, τμήμα ιβ' κεφ. γ' . 
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ηύχαρίστησαν, δτι άπεχρί{}η πρακτικώς καl καλώς είπαν δΕ αl!τ& δτι αύτft: 
δσα είπε-ν ή μεγάλη δγιωσύνη σου πρέπει ίνα ~ραφώσι, καl ~ύπσγράψης 
α~τά· ό δΕ είπε καl ~t χρι1ζετε γράψατε ταύτα. εύ&Uς oiiν Εγραψεν αύτα ό 
μεγας πρωτοσύγκελλος καί}ι:1ς Ύ'ι&ελε καl ύπέγραψεν ό Κυζίκου. οί δΕ διεκόμι

σαν καl &ν1l\'εγκαν τψ βασιλεί, δ δΕ βασιλεUς καl αδ&ις μετα τ1)ν τοιαύτη-ν 
Εργασίαν, καl άποκατάστασιν σκε-ψάμενος τΟ δοκείν προέταξε-ν, ϊνα γένωνται·_ 
κλfίροι (!) καl έποίησαν δύο, Εν μΕν τ(Q ένl γρό.ψαντες τΟ Ονομα τοϋ Τραπε
ζοϋντος Εν δευτέρφ δΕ τΟ τοϋ Κυζίκου. Ώς δέ τινες ε!.πον καl Εν τοίς δυσ1 
τΟ του Κυζίκου γράψαντες Εν μΕν τφ ένl ό κϋρος 11/ητροφάνης, έν δευτέρω. 
δΕ ό Κυζίκου ι και βουλλώσαvτες Ε{tηκαν αύτο-Uς Επl τfjς δ.γίας τραπfζης· fλει~ 
τούργησε δΕ δ μέγας πρωτόπαπας, καl μετU ηΊν λειτουργίαν fλαβε τΟν Εvα. 
Εκ τών κλήρων καl Εδωκεν, Lνα διακομίσωσιν αUτΟv τΟ) βασιλεί. κιιl άνοιγέν
τος εύρέ-&η τΟ Ονομα τοϋ Κυζίκου τοϋ ύποσχομένου στέργει ν nlν Ενωσιν. είτα 
Ελαβον καl τΟν δτερον βεβουλλωμένοv· εU&Uς ο1)ν διεμηνύσατ.ο αUτό} δ βασι-· 
λεύς, ϊνα ΕτοιμασG·Ό καl δέξηται τΟ μ1lνυμα>> 1

, <<~Εγένοντο δΕ καl .οί κλiiοοι 
καl lcJ πρΟς τΟν Κυζίκου άπόφασις τοϋ πατριαρχείου καrcl. την κυοιακi)ν ;οϋ· 
τυφλοϋ>> (J 1440) 2

• Κατcl τοιοϋτον πονηρΟν καl άvώμαλοv τρόπο~ άvfιλΗ·εν 
δ Μητροφάνης δια να ύπηρετήση τc'ις πολιτιχΟ:ς προσδοκίας Ίωάννου του ΗΊ 
πρΟς τΟν δποιοv Εδωκεν ύπόσχεσιν μυστικi)ν περl τηρήσεως τflς Ενώσεως, 
άποκρυβεισαν άπΟ τοUς &λλους &.ξιωματούχους του πατριαρχείου. <<πλi)v 
οUδέπω 11δειμεv, δτι Εδωκεν iJπόσχεσιν πρΟς τΟν βασιλέα, ϊνα στέρξu τιΊν εv00 ... 
σιν· ϋστερον γc'ιρ 1lκούσ1tη τοί•το μετα καιρόν» 5

• co Συρόπουλος διηγειται 
πώς τΟν έπεσκέφ&η <<άναμνήσαντες αϋτΟν καl τfjς Εκ προγόνων καl γονέων 
φιλίας 1lμών ... καl Επήvεσε καl τοUς γονείς ήμών>> 4 • Τύ δΕ Τετάρτη 4 

Μα'ίου 1440 &νεδείχiJη πατριάρχης' περιβλη&ε1ς ύπο του βασιλέως. Μολο
νότι δ~ Vπεσχέ&η να διεu-&εrήση τΟ ζ1lτημα τfiς Ενώσεως &νέβαλλε διαρκώς, 
δεσμευόμενος δια τfις Uποσχέσεω:;; πρΟς τΟν βασιλέα δτι -&α τηοήση τΟν δρον. 
~Όίίτο 1iνάγκασε τοUς δύο σταυροφόρους δηλονότι τΟν μέγαζ χ~ρ·τοφύλακα. 
αρχιδιάκονον Μιχαi}λ ΒαλσαμιΟν καl τον διηγούμενον μέγαν Έκκλησιάρχην· 
να παραιτη&οϊiν των άξιωμάτωv των, εΙς τα όποια Επρσ&υμοποιήί}ησαν να. 
τοUς ύποκαταστήσουν δ μέγας Σακελ/.άριος καl δ μέγας Σχευοφύλαξ 6. Μ ο-

1 Συρόπουλοςι σσ. 33±-335. 
2 Σ υ ρ όπου λ ο ς, σ. 335, τμfjμα ι β' χεφ. δ', 
8 Σ υ ρ όπου λ ο ς, σ. 336. 
4 ΑVτό{}οι. 

, ,
5 Κσ.τα ,τΟ ~~ό του Λ ά, μ π ρ ο~· Βρ~χέα Χρονικα ύ;τ' &ρ ι{)·. (i σημειω{}οέν· 

β?σ.χυ χρον~χον _εγενετ:ο πσ.τριαρχης τη 5 Μα ίου του 6948 (1440) καl ελειτούργησε· 
τη;' Κυρ,ιακην της Πε-ντη:κ,οστfις μνημονεύσας του Ονόματος του πάπα Εύγενίου, πρβλ, 
και Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ω τ η ν, "Εν{}<' άνωτ. 

6 Συρόπουλος, σσ. 340-341. 

• 
I 
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λονότι δ' έπιέσ{}ησαν οί δύο αυτοl &ξιωματοίιχοι καl &νειδίσSησαν έπέμει
ναν εlς τi)v παραίτησίν των, rλπεσύρ&ησαν δΕ να ίδιωτεύσουν «ίδιάζοντες». 

ΧαρακτηριστικΟν είναι δτι &.πΟ τοUς μεσάζοντας Λ. Νοταρdν καl Καν

τακουζηνΟν Εζητή{}·η, δπως 1l Ενωσις περιορισ&fi μόνον είς τΟ μνημόσυνον 
τοίί πάπα, f:νεργούμενον άπΟ τΟν διάχοvον. <<περl δΕ του μνημοσύνου λέγο
μεν. oU δοκεί -δμίν καλΟς τρόπος ει μνημονεύεται μόνον ό πάπας καl δια τοίί· 
μνημοσύνου ιJπάρχομεν ήνωμένοι ; λόγος έστl μόνον τΟ μνημόσυνον, και 
λέγει τοϋτον ό διdκονσςι xal διCι τού λόγου τούτου ΕσμΕν καl ήνωμένοι καl 
ουδε παρασαλεύομέν τι τώv δογμάτων, Ύι μεταποιοί}μέν τι τών έ-&ίμων 
ήμών» 1 • Τοϋτ~ αUτΟ περl τοϋ μνημοσύνου είναι τΟ -&έμα καl τΥjς Εγκυκλίου 
τοϋ Μητροφάνους προς τους εν Κρήτη καl τijς aπαντήσεως του Μιχω]λ Κα
λοφρενα. <<'/Ενιοι δΕ τών [8ναντιο]φρόνων άμφιβάλλουσι λέγοντες, δτι του 
διακόνου μόνου έστl τΟ μνημονεύειν τΟν μακα[ριώτατοv] πάπαν Εν τοις 
διπτύχοις καί, εl ούκ 8'στι διάκονος, ούχί» ! Άπεναντίας ό Καλοφρενάς Ενό
μιζεv Οτι πάντες οί tερείς εlς τΟ έξαιρέτως Cόφειλοv να μνημονεύουν. ·ο δΕ 
&:ρχιεπίσκοπος Φαντίνος τΟ τού πάπα καl τΟ 'ίδιον μνημόσυνον Επέβαλεν εΊ.ς 
τους Ίερείς <<μετU τΟ εϋαγγέλιον καl Εν τοίς διπτύχοις». Δι~ δ καl ζητεί να τΨ· 
σταλiϊ Εγγράφως η <<μάλλον πρΟς τΟν &ρχιεπίσκοπον 1lμών» σχετ,κΥι Οδηγία. 

Δια να έπανέλitωμεν εϊς τi)v δι)lγησιν τοϋ Συροπούλου περl Μητροφά
νους, δ δυστυχ1)ς πατριάρχης συvεχώς ΊΊγωνίζετο νιl Επιτύχη άπΟ τΟν βασι
λέα διευ\3-έτησιν τών τΥjς ~Εκκλησίας καL πάντοτε συνήντα fλλειψιν &νταπο
κρίσεως καl &ναβολήν. Τέlως δ βασιλεUς συγκατετέ{}η να συναχ{}οίiν οί &.ρχιε

ρεις, &λλCι. δι1lμερον πρΟ τής συνόδου τi)ν lην Α\Jγούστου τΥiς ς' Επινεμέ
σεως του ,ς":>να' ετους [1443] δ Μητροφάνης Β' ετελεύτησε «πατριαρχεύσας 

κακώς δΕ fτη ζ' καl μήνας γ'>> 2
• ΤοιοϊJτο ύπΥjρξε τΟ τέλος τοίi Εναρέτου 

&.νδρΟς τΟν Οποίον πολιτικ1Ί άντίληψις Εξυπηρετήσεως του κατα τας &Πό
ψεις τΥ]ς βασιλείας κρατικού συμφέροντος καl ποιά τις φιλοδοξία ηγαγεν εϊς 
τΟν οlκουμενικΟν {}ρόνον κατα λίαν άνώμαλον τρόπον καl παρα τiιν &ντίitε
σιν τού δημοσίου αΊ.σΟ1lματος. 

Και-εγράφη μεν δτι καθuρέθη τψ 1443 ύπο τij; εν Ίεροσολύμοις συνό
δου, παρουσιαζόντων τών πατριαρχών Φιλο-&έου , Αλεξανδρείας, Δωρο{}·έου· 

~ Ανηοχείας καl ~Ιωακε!μ Ίεροσολύμων, Άρσεvίου του Καισαρείας Καππα· 

δοχίας καl Ο.λλων κληρικών 3
• Άλλ' Ο.λλως Εχει τΟ πρCiγμα. ΤΟ γνωστΌν πρα

κτικόν, δημοσιευ-&Εν τΟ πρώτον ύπΟ τού Λέοντος Άλλατίου 4
, άνατυπω-&Εν 

1 ΑVτό&ι, σ. 343. 
2 Συρόπουλος, σ. 350. 
s Γ ε δ c ό) ν, Ιlατριαρχ. Πίνακες, σ. 466. 
4 L c ο η i s Α 11 a t i i, De Ecclesi<e Occidenta1is atque 0Γientalis ι)erpe-· 

tua consensione libri tres. Ejusdenι c1issertationes de domίnicis et hebdoma
dibns Gr<econnn ... Coloniεe Agτippinεe 1648, στ. 939-941 . 
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·δ" έκεϊ{}εν ι'JπΟ τοϊί Λ7ιr.ηφόρου Θεοτόκη 1 λέγει <<Εδειξεν δμως ό ε'ίρημένος 

πανιερώτατος μητροπολίτης κύριος ~ Αρσένιος τfjς άγιωτάτης μητροπόλεως 

μεγάλης Καισαρείας Καππαδοκίας, πρωτόι<J·ρονος καΙ Εξαρχος πάσης ~Ανατο

λΎjς, ό)ς ου μόνον πρΟς τCι:ς Ι!J.λλας Έκκλησίας δ Μητρόφονος πατριάρχης τ&ς 
παρανόμους χειροτονίας προτρέψας λατινοφρόνοις, &λλ' ηδη καl πρΟς τCι:ς τ1;ς 

Επαρχίας τϊiς 'ΑνατολΎ}ς πάσης, τέσσαρα δ άχειροτόνητος κεχειροτόνηκε μητρο
"ΠΟλίδια καl Επισκοπίδια, πρός τε την Άμασίαν 2 δηλονότι Νεοκαισάρειάν τε 

Τύανα καl Μακησσόν, τΟ: τών Λατίνων π&vra φρονοϋντα καl ποάττονrα ... 
εσrωσαν &ρyol καl &νίεροι [οί χειροτονηftέντες]». Καl /,έγεται ~μΕν είς τΟ 
πρακτικΟν «δπως ό Κυζίκου JJfητρόφωιος ληστρικιSJς τΟν τΓjς Κωνσταντινου

πόλεως ?9-ρόνο1' rjρπασε» I Εκφρασις μΊl συνt!δουσα πρΟς τα 'Lστορη&έντα, διότι 
είς τΥιν βασιλικ1Ίν &ρχ1lν ΟSφειλεν δ &φελtΊς άλλα τίμιος 'ιεράρχης τΟν {}ρόνον 
του, τούλάχιστον δμως δια του πρακτικού αϋτοϋ δΕν κα-θηρΕ{tη. ΈνδεικτικΟν 

δ' Οτι ούτος δΕν καitηρέ{}η κανονικώς (ώς oiJδ' Εξελέγη κανονικώς) είναι τΟ 
γεγονΟς δτι δ δρ{tοδοξότατος Γεννάδιος ό Σχολάριος εlς τδς άνωτέρω παρατε
{}είσας πληροφορίας του όμιλF.ί περl τοϋ 1\'Ιητροφάνοuς ώς νομίμου πατριάρ

χου. ΟUδ' 1lδύνατο Εκείνος τΟν Οποίον Εστήριζεν ώς πατριάρχην ή Επιβολiι 
Μωάμε-& Β' ν' &ρvφCJ.iϊ τΟν Εκ τών προκατόχων του άναβιβασ·{t-έντα είς τΟν 
1Jρι5νον ύπΟ του 'Έλληνος αiJτοχράτοοος 'Ιωάννου Η'. 

Δ' Ο ΑΝτΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΙ;Ι 

Μετ(Χ το-Uς άγώνας τοϋ ΚρητΟς μητροπολίτου ~Α&ηνc'Ον καl Προέδρου 

Κρ1lτης ΆνfΗμου τοϋ όμολογητοϋ :J καl τ1Ίν &.ποστολην είς τfιν μεγαλόνησοv 
~Ιωσ1]φ τοV Βρυεννίου 4

, ό όποίος καl διέτριψεν Εκεί μίαν είκοσαετίαν 
(- 1401), ll EV Κρήτu Όρi!οδοξία έμπεδοuται συμπραττόντων καl τώv εν
τοπίων δρ{}οδόξων &εολόγων τοϋ ~~7είλου Δαμιλδ 5 καl ~Ιωσ1]φ Φιλά.:. 

1 
, Λπόκρισις δρ-θ·οδόξου τι\•Δς πρός τι. να άδελφΟν όρ-θ·όδοξον περι της τcΟν κα

τολίκω\' δυναστείας, :ι.αt. JtερL του τίνες οί σχi:σται καt. οί σχισματικοL κ.αt. οί έσχισ.;. 
μένοι ... 'Εν Χcίλλη 1775, σ_ 160, ά\'Ψνύμως, σσ. 47 ·53. 

2 0-δτος fίτο 6 Παχώμιος περl ο-δ δ Η ο f 111 a n n «:\fiscell. G. Mercati~ 
ΠΙ, 1946, σσ. 215-217. 

3 Περl ο-δό Κ. Ί. Δυοβουνιώτης, ΕΕΒΣ Θ', 1932, σσ. 47-79 (έργα τού 
Εδημοσίευσεν ό αΊJτΟς ΕΕΒΣ Ζ', 1930, σσ. 38 · 45 καl Ι-Ι', 1931

1 
σσ. 30 · 41) καl 

Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς Ε V σ τ ρ α τ ι ύ. δ η ς, Ίωάν,•ης ό Κουκουζέλης ... ΕΕΒΣ ΙΔ', 1938, 
σσ. 9- 8G, Εν σσ. 13-15, δπου· καi εκδ[δεται μικρότερον έργον τοϋ 'Λ'\•ι'Ημου. 

4 Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, "Ο Ίωσ1)φ Βρυέννιος καl. 1Ί Κ φ\ τη :ι.:ατιi τΟ 1400, έν 
·~Αitήναις 1947. Του α ότου, Ίωσ-1)φ Βρυεννίου Ά'•έκδοτα "Εργα Κρητικά, ΕΕΒΣ 
'ΙΘ', 1949, σσ. 130-154. 

5 Πρβλ. Τωμαδcί.κη'\-', Ό 'Ιωσ1)φ Βρυέ'\-•νιος, σσ. 89-92. Εlς την Εν σ. 89 

1 

:ΊΙιχω)λ ΚαλοφρενCΙς Κρr'ις~ Ι\Ιητροφύ:ι•ης Β' 12& 

γρη 1
• Άντι&έτως Ομως την κατάστασιν Επηρέαζαν Εν Κρήτη παλαιότερον μΕν 

ό Δημήτριος ](υδώνης 2 , ό ΑιΙάζιμος Χρυσοβέργης 3 , δ Δη,ωjτριος Σκαρfiνος 4, 

ό Δfανου1}λ J{αλέκας s, o'L Ενωτικοί, κατα τοUς χρόνους δε tfjς Συνόδου τfjς 
Φλωρεντίας o'L Εντόπιοι Κρfiτες Γρηγόριος ό .λιJάμμας σ, Γεώργιος Τραπε

ζούντιος 1 καl Ίωάννης Πλοvσιαδηνός 8
• :Με τοlις τελευταίους τούτους φυ

σικ<Χ ήνώ-&η δ πρΟς τΟν Βησσαρίωνα συνδεδεμένος βυζαντινΟς λόγιος Μι χω)}._ 
~Αποστόλης. ΠρΟς τi)ν μερίδα τών Ενωτικών κλίνει και ό Εξεταζόμενος Δ:lιχωJλ 
Καλοφρενfiς, εvωτικΟς {}cl Ύjτο δΕ καl ό γνωστ-0ς πρωτοπαπάς βιβλιογράφος 
~Ιωάννης Συμεωνάκης.s, λόγφ τΥjς -&έσεώς του. 

Ποία Uπηρξεν 1l στάσις τΥίς Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως &πέναντι 

σημ. 2 βι!).λιογραφίαν πρόσ&ες: Le Typikon de Nil Damilas pour le monasteie· 
de femnιes· de Ba:onia en CrCte (1400) paΓ S. Ρ e-t r i d e·s, Sofia 1911 ('Εφη
μερlς Βουλγαρικού Άρχαιολογικου Ίνστιτούτου τόμος ΧΥ, σσ. 1-22, &νάτυπον). 

1 Πρβλ. Τωμαδάκην, "Εν&' &\•ωτ. σσ. 85-89. 
2 Πρβλ. Τ ω μ α δ ά κ η ν, "Εηj·~ άνωτ. σσ. 97- 101. 
3 Πρβλ. Τωμαδάκη'\' 1 "Εν&' Cι.νωτ. σσ. 92-97. R. Lcenertz, Corres

pondance de l\ti:anιiel Calecas (Studi a Testi 152) Citta d'el νaticano 1950
1 

πολλαχοϋ. 

<~ Εlς αUτΟν &ν1lκε.ι 1Ί παρΟ: Τωμαδάκη, "Εν&' &νωτ. σσ. 102-104 έπιστο
λήι τέως άποδιδομένη εlς τΟν Κυδώνην καl άπευtl·υνομένη πρΟς άι'νωστον (καl oVχl 
τΟν Ίω. Βρυέννιον). Πρβλ. η)ν Επα·νέκδοσιν ύπΟ R. L ce n e r t z, 'Ένtl·' &'\•ωτ. σσ. 
335 - 337 καi 339. 

5 Πρβλ. Τ ω μ α δ ά κ η ν, "Εν&' &νωτ. σσ. 101 -106, R. L ce·n e r t z, ''Εν&' 
&'νωτ. 

6 Πρβλ. Α 11 a t i u s, "Εν--θ·' &νωτ. στ. 953-955. Γ ε δ ε ώ "-', Πατριαρι:. ΠCνα~ 

κες, σσ. 466- 467, Ε Ίι r h a Γ d παρc). Κ r u 111 b a c h e r (μετάφρ. Σωτηριάδου) 
Α', σσ. 233-234 τα εργα του εν τfι P.G. l\figϊιe 160, στ. 13-248. Έπ' Εσχάτων 
δΕ Ρ. Janin, GregoireMaιnnιasDTC6,1920,σt 1863~1864-.~G. Hofnιann, 
Paρst Kalixt ΙΙΙ ... «l\fiscellanea Giσνanni :11ercati» ΠΙ, Citta del Vaticano 
1946, σσ. 214- 215. 

7 Πρβλ. Allatius, "Εν-&' &νωτ. σt". 932. Κ. Ν. Σ&1tας 1 ΝΦ, σσ. 41-48 
~Fabricius-Harles, BG ΧΙΙ, lSOJ-, σσ. 70-84.-Ρ. Janin, Geω·ges 
de Trebisonde, DTC 6, 1920, στ. 1236- 1237. -Μητροπ. ΤραπεζοiJντος Χρυσά ν
{}ου [Φιλιππίδου], "Η 'Εκκλησία ΤραπεζοiJντος, εν 'Α&1lναις 1933, σσ. 312-
314.-Α η g e 1 ο 1\Ι e r c a t i, Notiziola sulla famiglia di Giorgio da Trebisonda 
OCP 11, 1945, σσ. 227-228 (καL 9, 1943 1 σσ. 65 έξ.). Ευνόητον δτι Π$ρl τών μ1l 

~πασχολο,ύντων 1]μας εtς η)ν παρουσα'\-' μελέτην προσciΊπωv 'ΙΊ βιβλιογραφία εΙναι 
ε'\'δεικ.τικ.η. 

11 Περt τούτου βλ. περαιτέρω. 
9 Πρβλ. S il ν io Gi us e ρ ρ e 1\1 e r c a ti, Di Giovanni Simeonachis 

protopaρa di Candia «l\Iiscellanea Gioνanni l\Iercati» τόμος ΠΙ (Studi e Testi 
123), 1946 1 σσ. 312-341 (+ΙΥ πίνακ.ες). Συμφώνως πρΟς χρονολογημένους κό)δικας 
γραφέντας ύπΟ του Συμ. τούτου, ούτος διετέλει πρωτωταπάς Χάνδακας τ1)ν 12 Μαρ
τίου 1449; τοlιλάχιστον δε &πό του 1445. 



126 Ntr.oλrloυ Β. ΤωμαδάΧη 

τών έν Κρ1lτη ούνιτών δεικνύουν χαΗαρr'ι τα κείμενα τοϋ Γενναδίου Σχο

λαρίου. Οίiτος, εl.έγχων τΟ άνειλικρινfς της ένcDσεως:. εί'Jλόψιlc ::τrιρατηρεί Οτι 
' ~ ' ~ ' ")) ' ) - ' 'λ) 'r ~ {JXO.,....ιJ,.. δ πάπας δεν επεστρεψεv εις τον ε, ,ηνικον κ ,ψ)Ο'\1 τω: ε ιηνι;.ι:α_, επι > .. , 

άλλ~ έΥ.οάτει α-lιτΟ:ς καl τα εΊσοδήματά των διc'ι ηΥUς Μ.λοεΊ<t'\'Είc «καl εί μ1) 
' δ δ' ' ' ~ - ' ' ' 1 ι τdς ~ν τοVς liλλουι; Sπεισεν απο ι οJ-•αι τας γησους ημιν και ται: ποΛε ς 

, ' [' ' 1 ' , ) ' ~ ~~ " ι ιrrε του,.. "'Ελλάδι, &.λλ" αυτος ο παπας τr:ς εχκ ,ηπιαστικ(fς ι::ισnοnυc ωτι::τ • ., "' 

- ' """ 7 ' ' Κ ' ' " &ι,.. fιΊΊδΕν παρ" αUτου :ιτεμπομενους εςε ,ασας :ιτοιψνας. ~αιt(lι σαφι>c εστιν, -,. 

fτεοον έ.ποίει, t()ϋτο γοΊ!ν πράττων, 1"1δύνn:τ" ϋ.ν μετρlωc τ?Jν ε1η·οο1Jντα (')ει

κν~ναι κσl Βου/.όμενον βοηftείν, π}ς ε?σόδους άποδιδοVς τών έκκλησr.ώ1', τiϊc; 
Εν ΚερχίtQq:, τllς f:v ΣΙκελlq., υjc: l11 Κρ1}η7, τώ11 li'λλων 1•ήσων, flς έζ 1]μr»ν 

G' .,,, ' ' ~ '· ~~)~ ~· "δ'ν τnύτων είχε1• άρπάσαc:, χ.αυαπερ αι.ι.οι τφ' 1'ησωΨ αρχην t1,, συτf' ου f 

' ' "" ' Π') - ' ' ) &11·νω πάλι'' ·nuίν Εποίησε δη :που, και του την n ,ι ν των πατεgων ανα ,η φι . 
σφόδgα fμ.νησικάχει>> 1

• ΠρΟς ~Ιωακεlμ δΕ τοϋ .Σινfi γοάη;ων ό Σynλ~ρι~ς 
~ , " ' " , "

1 Ω ' Ω'" ιΊπn τ17ς ελεγεν «"Eclv Ελ1911 τι ς ίερομοναχος η κnσμιχος ιεοευς, η ιακnν -. · 
")) ' " ' "' ' " "" "' δ' 'μφ•βοf ία·ν Ko1?τnc: ... 11 των α, ,ων νησων ωτο του γενουc ημω''• εχετε α · , 

~·. , -, , ~ , , "" Λ '•) 
τι να 11 περl. του χειροτονησαντος αυτον, μη ποτε ει:pρnνει τα των αtJ'\0 ν 

11 πεοl αύτοii τοϋ ίερωμένου ... Ομως 1'tέλει να κrιρτερήσυ είς τΟ μσνασηlριον 
'· ' ' ' δ ' ' λ ' ' c ' π ν καl ό τοιοϋτος καΙ ποιησυ μFτανοιαν και ωση ομο Ο''/Ιαν και υποσχε 1 , 

"'~~~ 'λ1 - """"' 2 τότε δF.χr-σ{tε αυτον ως ιεψα και συ ,ειτουρνητε αυτφ>: . 
ΕΊς μακρUς διηγ1lσεις 1qα f:!φερεν 1iμΠς 1'1 Εξιστόρησις τcϊ)ν ~ατιΊ. τfιν 

Εποχ1')ν εκείνην, καl τΟ1ν κατίl τδ.ι:;: Ενεργείας τών πππ61'' ΕίJγενίου Δ (1431,-
1447), Νικολάου F:' (1447 -1455)"κα\ Κrιλλfστου Γ' (1455 -1458) προς 

fμπέδωσιν τ1ϊς ούνίας Εν ΚρΊlτη, τΥιν δρ5σιν του Simon de Candίa, λατί
νου κληρικού Επιτυχόντος~ vr} ψάλλη την 1~ειτουpγίαν (τG>ν δυτικών) εΊς 

λατινικ1lν μετάφρασιν, nlv &ντί.δοασιν τοϋ Εκεί ποιμνίου, τών πrι:τριαρ

χιχ&-ν Εξάρχων Πα"ίσί-ου καl Μάρκου ύποστηριζομένων ,ΥπΠ τ~ϋ Γε,ν· 
ναδίου Σχολαοίου, και nlν &ντίΗεσιν τού κρητικού λαο-\1 εϊς nlν επιβολην 

" " Κ ' "' ' Q' 'ξ ")λ Γ "' δ" εΊπεί·ν αvωΗεν τfic: έvώσεως. α ι τουτο μεν υ·α πρα ω μεν α, οτε. εvικως . 
ή σημειωιiεισα μετα τiJV ?:πωtροφ)ιv ~κ Κω\'στύνtινουπόλεως: (-Ίντlδρασις του 
πληΊ.<fυσμοίJ κατr't τΥjς βεβιασμέ\'ης ένό)σεως και 1i μεταμέλεια τ(ί)V ύπογρα~ 

' θ ' ' ' ~ ψάντων, 1l &μηχανία τ6)ν &ρχόντων δπως f:πιβcίλουν το κα1·εστως και το πνα-
' - " '~ " ' ον πτυχΗΕν κατδ: τών λατίνων μίσος, ταϋτα παντα εi.χον αναr.ογον αντικτυπ 

r:·Ίς ~11ν ελληνικωτάτην Κρήτην 3• "Α ναμφιβόλως εϊς τ1}ν νfiσον f:φ-8-ανον αί 

1 Γ ε ·ν ν α δ ( 0 υ τ ο υ Σ χ ο λ α ρ ίο υ, Q"Απαντα τα εύρισκόμενα ΙΙΙ, σ. 97, 

στίχοι 24- 33. 
2 ΑUτό-&ι, I\l, 1935, σ. 206, 18 ~ 26. . 
s Πρβλ. Kardinal Bessarion als theologe, humanιst und staatsmann 

Funde und Forschungen νοη L u d \Υ i g 1\f ο Jι 1 e r > Ι Band Dastellung, 
Paderborn 1923, σσ. 179 - 191 : B~yzanz nach dem U nionskonzi1. -G. Η ο f ~J a η n 
S. ]., \Ίi,!ie stand es mit der Frage deΓ Kircheneinheit auf Kreta ιm XV 

I 
I 
' 

J 

1 
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-έγκύκλιοι τών &νitεvωτικών, ώς καl τοίί 11fάρκου ~Εφέσου <<τοίς άπανταχοϋ 
τfiς γης κα{ τών νήσων εύρισκομένοις δρθοδόξ.οις Χριστιανοίς ... » 1 • 

O'L Ε:ν Κωνσταντινουπόλει &vΒ·ενωτιχοί, δΕν λέγω δε τΟ πατριαρχεLον, διότι 
τοϊJrο &πΟ της ύπογραφf]ς του Ορου μέχρι τfις έν Ρ(όμη έγκαταστάσεc!)ς του 

διηύθυνε\' ούσιαστικώς Γρηγόριος ό τfiς 1\1αμμf]ς, &ντέδρασαν εiς η)ν έπιβολΥJν 
τf]ς οi,νίας Εν Κρ1lτη ζωηρώς, fχοντες προφανώς ύπ~ ()ψΙ ν Οτι {Ίτο εUκολώτερον 

να έ:τιβλη-Dύ αϋτη εις τμfiμα τοϋ ΈλληνισμοϊJ ύπόδουλον καl ύπΟ χυρίους 
λατίνους ύπαγόμενον. Καl είναι μεν rυ,ηΒ·fς δτι η 'Ενετία δεν &πεσκόπει εtς 

τυφλΥΙ\' ύπηρεσίαν του πάπα- έv Κρ1lτη &HU. :πρΟ παvτΟς cf.πέβλεπεν είς η)ν 
διαηlQησιν τών tδίωv της συμφερόντων τα όποία έξυπηρέη:ι ή ιiσυz.ία και 
1i Ελλειψις έπομένως πάσης δογματικής διαμάχης 11 καταιτιέσc:ως. ~Αλλ&. 
φυσικΟν Ίlτο o'L ·δπ~ αυτης έγχαΊ<fιδρυι'tέντες έv Κρ1lτη Εχκλησιασrικοl φεου
δάρχαι νU. {}ελήσουν να στερεω19οίiν βασιζόμενοι είς τα Εν Φλωρεντίq. &ποφα
σισΗέντα. 

ΚαΗ" δv λοιπΟν χρόνον δ πάπας διέτασσε τΟν ΦαντΊ:νον Βα.Ι,αρέσσον 
-δπως μεταβϋ εlς Κριlτην και έπιβάλη τι1ν ενωσιν, προβαίνων εlς παραχω
ρrlσεtς τιν1f.ς f:πtφανειακι1ς πρΟς τΟν ΚρηrικΟν λαόν, οί έν Κωνσταντινουπό· 
λει &πfσtελλον Cίνδρα σεβαστΟν καl Επίμονον> πωτΟν είς ηlν δρι~οδοξίαv, δια 
νιl συνεχίση τ6 fργον τού Άν1Η.μου του όμολογητοU και τού Ίωσl)φ Βρυεν~ 
νί.ου. Ο.Οτος εlναι ό 11ομοφύλαζ καl χαρτοφύλαζ Ιiρ1]της Παί~σιος. 

Περl τού προσώπου τούτου καl. τΥjς δράσεώς του Εν Κρ1lτη παλαιόitεν 
Εγένετο λόγος, &λλά πως συγκεχυμένως. "Ηδη ό Le Quien &τόπως ύπέΊ'tεσεν 
Οτι ό ύπΟ τοϋ πάπα &ποσταλεlς εΊς ΚρΛτην &ρzιερεUς δΕν έλέγετο Φαντίνος 
&λλι.i Πα'Lσιος 2

• Τουτο Uνεσκεύασεν 1lδη ό Φλαμίνιος Cornelius, παρατηρή
σας Οτι Ciτσπον ftα Ύιτο αν UπΟ του πάπα άπεστέλλετο δρ-Ηόδοξος &ρχιερεUς 
και «ncglecto amplissinιo viι-o in Cretensi Ecclesia sedente, 1itteras sιιas 
·claret σπecο pnesnJi extra RegΊιιιm commoranti» 3 • 

A'L περι τΥ}ς δράσεως τοϋ Πα·ίσίου πληροφορίαι Οφείλονται εLς τρεΊ:ς 
έπιστολι.iς του Γενναδίου Σχολαρtου, η)ν llην, 12ην καl 17ην. "Εξ αVτών 
11 πρώτη &πευθ-ύνεται πρΟς Ciγνωστ:ον πρόσωπον, μ1) Κρfiτα, διαμένοντα εΊς 
την νfjσον καl σκοπεύοντα να περάση ε!.ς τ1lν Ί ταλίαν' ό Γεννάδιος τΟν συμ
βουλεύει να περιμέvη η)ν παρέλευσιν του χειμ&νος, &φοϋ πlν ανοιξιν {}0; κρι{)"ίϊ 

_Jahrhundert? «Oι·ientalia Chι·ίstiana Periodica» Χ, 1944, σσ. 91- 115.-Τ ο υ 
α ύ τ ο U, Paρst Kalisct ΠΙ und die FΓag·e der Kircheneinheit in Osten. 
«l\fiscellanea Gioνanni 1\feΓcati» τόμος Π}, 1946 (Stιιdi e Testi 123), σσ. 209-237, 
καt εlς &νάτυΠΟ\'> σ. 1- 29. τ ο υ α υ τ ο υ, Paι)stliclιe Gesandtschaften fίir 
·den Xahosten, 1418-1453 «Studia 1\fissionalia» ν, 1950, ΡόJμη~ σσ. 45- 71. 

1 Πρβλ. τΟ κε(μενον υπο L. Ρ e ti t, ΡΟ XVII, 1923> σσ. 449-459. 
2 l\1. L e Q η i e η, Oriens ChΓistianus> Pω-jsίis 1740, ΙΙ, σ. 265. 
~ CΓeta Sacra Ι, 1765

1 
σ. 212. 
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ή τύχη τf)ς Πόλεως· Εγράφη λοιπΟν ή Επιστολ1) πρΟ τού 1453 Ετους, πιitα
νώτατα τΟ 1452 ! • Εtς ηΊν αUηΊν έπιστο/3Jν άναγινώσκεται «Φιλώ δΕ και 
τοUς Εν τύ ν1lσφ ... Καί σU δΕ χάριν Clv αύτοίς Εχεις, οίμαι, δικαίαν, oU τijς 
Ο:λλης μόνον φιλοφροσύνης, &λλα καi Επαίνων οίς σε &μείβονrαι. ΤΟν δε 

'LερΟν Πα'Lσιον Εξαίρω τοϋ λόγου, δς 1lρκεσεν αν &vτl. μυρίων, τούναντία 
CΙ.ν μοι μαρτυρησάντων, πολλοίς δικαιώσει ν πισrότατος ό)v. ΟίJ yάρ έστιν
Uπ~ εUνοίας έν τfi χρίσει σφαλfiναι Ciνδρα -θείον και γυμνή τfί &ρετίϊ προσέ
χειν εϊδότα οίς αν ποτε τών &νίlρώπων συγγένοιτο ... » 2 • 

CΌτι ό Σχολάριος Ενδιεφέρεrο διΟ: την Κρήτην καΙ. τα Εν αυτυ πολiι πρΟ· 
τfίς ώς &:νω έπιστολfίς, φαίνεται έξ Επισωλfjς του γραφείσης έχ Φλωρεντίας 
<<Μάρκcρ Λειπομάνφ, Εν Βενετίψ> (1439) 3 καl σχετικfjς πρΟς η)ν ένετικΥ)ν· 
τfiς μεγαλον1lσου διοίκησιν. 

Άλλ' η Ιπισrολlj 12 «Γεώργιος Σχολάριος Πα'ίσίφ ε[ς Κρήτην»' ι'iλλωςc 
&.χρονολόγητος, EUv τΟ «Γεώργιος>> τοϋ τίτλου καλώς Εχη, γραφείσα πρΟ τfjς 

κατΟ:. τΟ 1450 Ετος μετονομασίας τοϋ Σχολαρίου εLς Γεννάδιον 5 , είναι δια
φωτιστικ11 διά τε τΟ πρόσωπον τοϋ Εν λόγφ ίερωμέvου καl τό:ς Εν Κρ1lτu 
περιπετείας του. Βεβαίως μέχρι τοϋδε παρεπλανή{Ι·ημεν Εκ της σημειώσεως 

«Paisio Cretre, ut coπ}icin~us, archiepiscopo, cui perpetuos pro Cl1risto 
labore_s et Iiberationeιn ex carcere gratulatur» 6 ' προελ&οϋσαν εκ της 
&γvοίας τών κρητικών πραγμάτων εlς llv εύρίσχοντο o'L τοϋ κειμένου παλαιοl 
Εκδόται. ~Ανάγνωσις δμως τοϋ κειμένου ύπΟ τΟ ίστορικΟν φώς τfjς μεταξU 

1439 καl 1470 καταστάσεως τiϊς 'Εκκλησίας Κρήτης, μ&ς όδηγεi ε[ς ι'iλλα 
συμπεράσματα. <<~Απήγγειλαν ήμίν σUκ δλίγοι την Εκ τιϋν παρ' ύμ'ίν &ρχόν~ 

των δργ1lν, 11ν χαριζόμενοι τοίς Εξ 1lμών &ποστάσι καl σοl μετΟ: των Uλλωv 

ώς τiϊς πατρίου δόξης &ντιποιουμένοις επήνεγκaν· καl fiν ήμίν Εξαίσιόν τι. 
πάίtος Εκ τfjς &γγελίας ταύτης συμβάν. "Η μΕν γdρ είρκη) καl τΟ: έv ταύτη~ 

δεσμα μόνον οϋ καl fιμ<Ίς είχε συγκα{}ειργμένους καl ηlν Εκεί πικρίαν :π:<Ίσαν 

1 Πρβλ. Σπ. Π. Λ&μπρου, ΠΠ Β', 1912~1924, σ. Ψ.ς'. 
2 Λ ά μ π ρ ο ς, ~Εν'θ·' ιi'νωτ. σσ. 231 ~ 232, Γ ε ν ν α δ i ο υ τ ο υ Σ χ ο λ α~ 

ρ ίο υ, "'Απαντ:α τα εύρισκόμενα IV, 1935, σσ. 500 ~ 502. 
3 Γ ε ν ν. Σ χ ο λ α ρ ίο υ, "Εν&' ιiνωτ. Ι\1, σσ. 441-443. Πρβλ. και την 

φρ&σιν τ:fjς δ;τ:ιστ:ολfjς 12 «&ιτήγγηλαιι ήμϊν οlικ OJ.lγot» (των δν Κρήτη 11 &κ Κρr)της 

δρ,χομένων); Π~ρt. του έλληνομαft>ους τούτου Λειπομάνου πρβλ. Λ ά μ π ρ ο ν, ΠΠ_ 
Β, σσ. r.γ - κδ. 

~ Λ ά μ .π ρ ο U 1 ΠΠ Β', 1912 -1924:, σσ. 232- 23:1, Γ ε ν ν α δ ί ο υ Σ χ σΕ 

λ α ρ ίο υ, 'Άπαντα τα ευρ~σκόμενα IV, 1935, σσ. 460-452. 
ιο "'Ηδη δ Λ ά μ π ρ ο ς, ΠΠ Β', σ. β' και ε' παρετ1Ίρησεν δτι «Ίlδη €-ν τοις 

κόJδιξι δf:ν διαστέλλονται πάντοτε τα προωνύμια Γεώργιος κcι:L Γεννάδιος κατό. τάξιν· 

χρονολογικ1Ί'\'». 
6 Λiigne P.G. 160, 1866, στ. 166. 
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σuνδιαφέροντας. ΟUτως άπΟ τοϋ σοϋ σώματος έπl τΟ:ς ήμων διεβίβαζε σάρϊως 
τfιν των άλγειν6Jv α'ίσt}ησιν 1l φιλία, oUδf τοίς μεταξU πελάγεσιν είργομένη». 

'Επομένως ό Πα't':σως συvελ1lφΗη διc!. τfιν Εν Κρήτη δρασίν του καl 8κϊ.είσ&η 

δέσμιος εlς τΟ:ς φυλακάς, πραγμα δια τΟ όποίον συνέπασχον o'L Εν Κωνσταν~ 

τινουπόλει όμόφρονες καl φίλοι του. Τίς η αlτία ; «oU γc!.ρ ό)ς κακοϋργον 

καl πονηρΟν 11 κάθειρξις Εκείνη τΟν εμΟν είχε Πα'ίσιον, &λλ~ ήσαν μάλλον 

τοιοϋτοι o'L μηδΕ~· &διχοϋντί σοι τΟ:ς ποιv&ς Εχείνας f.πενεγχόντες». ~Ενψ 

λοιπΌν f.φαντάζετο τΟν Π. ό Σχ. εLς τfιν φυλακi}ν εUχόμενον ύπf:ρ τών διω

κόντων αUτΟν καl Εφ{)·όνει επι τ-Q εUτυχίq. του καl ηι!χετο, δπως καl ό 'ίδιος 

τύχη &ναλόγου μεταχειρίσεως UπΟ η'Ον Εν τϋ Πόλει, <<ταϋτα λογιζομένοις 

ήμίν Επl ταίς σκυΗρωποτέραις cι:ηlμαις Εχείναι.ς καl δεύτεροί τινες 11κουσιν 
Clγγελοι, λελϋσ{}αί σε πάJJτων καl της άρχαίας Εκεί1ιης άνέσεως άπο).αύειι' 

ϊσχυριζόμενοι, καl μετd σοϋ τοVς τ(i)ν αVτών σοι δεσμώJJ κεκοινω11ηκότας, 

καl τΟν τΥΊς καf)είρξεως χρόνον καl nlν τfjς Ελευ&ερίας 1lμέραν καl πάντα 

ιlμίν &χριβώς διηγοϋντο τα μεταξύ». 

Έκ των ;τεραιτέρω λεγομένων φαίνεται δτι 11 σύλληψις Εγένεω χατα 

τ1lν μεΊ. τεσσαρακοσπlν καl 1'Ί &;τόλυσις συνέπεσε μf: ηlν Άνάστασιν rοϋ 

Κυρίου, ΟΟστε ό Σχολάριος τολμηρως πως να παρομοιάζη τΟ t!·είον πρΟς τΟ 

τοϋ Πα'ίσίου δgαμα. "Η Επιστολ1l καταλΊiγει οϋι::ω <<Καl νϋν 1lμίν Εν ταίς 

τώ1' όμοJ.ογητών δμηγύρεσι τεταγμένος, oU μαλλον nlν Εχουσαν νΥjσον 11 
τοUς φίλους πrί.ντας καl τοσοϋτόν σου διισταμένους κοσμείς. ~ ΑλλU. ζfΊΗι χαl. 

τΟν ύπfρ τfjς &/.η{}είας ζΥjλον σαυτ(ρ τε καl τοίς πλησιάζουσιν αUξων καl 

ημας Ομοίως ε\Jφραινε ταίς τών καλcJηι άγγελίαις· εl γdg καl πάντα μέλλοις 

προtεσ{}ω τοίς άδίκοις &παιτηταίς, ού δί;~αιογ ύφιένω σε ηjς εVσεβεστάτης 

ταύτης συστάσεως». 

Δ.υστυχ:ΟΟς δ Σχολάριος είχε σn:εύσει δυ'ι. νU γράψπ τΟ λαμπρΟν αϋτΟ 

συγχαρηηlρωv γρciμμα Ό Πα'Lσιος καl οί συν αUτφ είχαν Οντως &.πολυ{)η 

καl εlχον &πο:ι.ατασταθiϊ εlς τ·(!ν <<&.ρχαίαν Ciνεσιν>>, άλλ~ oUχl Ciνευ Όρων. 

Πιεσ{i'έντες &πΟ τοUς Ένετούς, ύπεχώρησαν, oUχl βεβαίως κατcΧ τΟ δόγμα, &λλU. 

προφανίt)ς εlς &γωνισηκότητα. Πυtοι f]σαν o'l Επιβλη-θ·ένπς εLς αϋτοiις δροr, 

άγνοούμεν. Φανερc!. δμως εlναι 1l δυσαρέσκεια, 1'1 λύπη του Σχολαρίου δταν 

ούτος Εξψ{ρίβωσε τΟ: γενόμενα. ~Ορ&ως -ύπωψιάσ&η ό Λάμπρος δτι ή Επι~ 

στολi-] 17 εLvαι σχετι;ηΊ μf: τΟν Εν λόγcρ Πα'Lσιον 1
• «Τfις σης μfν πρότερον 

εUσεβείας &γyελλομένης fJμίν, Ετερ:τόμεθ·α» γράφει Εν &ρχΊ]. ΆλλcΧ τi-]ν χαρUν 

διεδέχθ·η λύπη Επl ηj άγyελίq. δτι δ Παϊ':σιος ΕφοβΛΗη τΟν 11άvατον, καί, 2νQ) 

fno π.λησιέστατος πρΟς τΟ μαρτύριον, έδειλίασεν. ~ΕνcΟ o'l έν Κωνσταντινου
πόλει 1lλπιζον δ τι δ Πα"Cσιος {}'(!. Ενέμενεν, οίiτος ενέδωκεν· <<τα-Uτα δ ή σε καl 

αΊJτΟν εtδότα πάνυ καλώ; ηlν μαρτυρίαv τfjς Ciληι'tείας καιgοϋ καλοϋντος 

1 Λάμπρου, ΠΠ Β', σσ. 243-24G, πρβλ.·Χαl. σ. Χ<;'. 

ΕΠΕΗtΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΠΝΩ-Ν ΣΠ~\'ΔΩΝ "ΕτΘς fii:A' 9 
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υπελεύσεσ-&αι γενναίως ελπίζομεν καί τών δ.παξ έγνωσμένων βουλ1]σεfJαι 

fJνήσκειν ύπερμαχοVντα ... ». Έαν δΕν είχε -δειλιάσει, {}δ ήτο llδη κόσμημα 
τfίς ~Εκκλησίας καl καύχημα τών φίλων <<•Ώ πόσων Εγκωμίων ύπό"fl-εσις 

νίiν rλv tlμίν 1'1σi1α, πόσοι τΟν σΟν Clv έώρταζον -&άνατον έκ τi)ς ύπΕρ Χριστοϋ 

παρρησίας σοι σαφώς Επενηνεγμένον ... ~Αλλd σV φεϋ ρίψασπις ήμίν έγένου 

παρd πάσαν έλπίδα και ταiiτα τΥ)ν τών προμάχων τό/.μαν καl προ{tυμίαν 

έξ &ρχfις άνελόμενος καl ΤΟ1)ς στεφάνους Εν χεροίν εχων ύπΟ Qq:&υμίας άφfι

κας καl άντl τών l:πάfJλων νVν συγγνώμην αlτείς. Ταϋτα πολλ11'ν ήμίν &1tυ

μίαν Ενέβαλεν. Ταϊίτα καl περi τών liλλων δεδιέναι πάνυ ποιεί ... Καl τί χρfι 

περl τών σα&ροτέρων έλπίζειν, όπότε τfiς σfiς στερρότητος οϋτω σφοδρώς 

ό τής ζωής ερως Εκράτησεν ;>>! 
Τελευτών ό Σχολάριος. δΕν άπελπίζει· άπεvαντίας προτρέπει πρΟς διόρ

{}ωσιν τΟν δειλιάσαντα κα'ι δη τΟ μΕν δια τfjς αVτεπιβολfiς άργίας &πΟ τοίί 

'Lεροπρακτείν, τΟ δΕ διΟ: τfiς μη τηρήσεως των βιαίως υπεσχημένων. «~Αρχη 

δΕ γνησία τfiς μετανοίας 1j τών βιαίως ύπεσχημένων άποφvγ'l} και παραίτη

σις, Ίlν ακινδύνως δύνασαι πράττειν. Σοϋ γδ.ρ τΟν Lδιώτην α'Lρουμένου βίον 

προσκαίρως κα'ι τΟ ),ειτουργείν ύπερτι-&εμένου, Εως αν τα τfiς ~Εκκλησίας την 
Ελπιζομένην λάβη κατάστασιν, σUδεlς απαιτήσει τδ.ς ύποσχέσεις η μη λαμβά

νων δίκας εLσπράξεται ... Εί δΕ καl Ετερόν τινα τρόπον ύποβάλλει σοι τΟ 

συνειδΟς την Εκ Θεοϋ συγγνώμην αLτείν, ποίει δη τα δοκοϋντα μόνον ει 

κατd νόμον 1 ταϊiτα μέλλει πράττεσl}αι. C'Εν φυλάττου μόνον, μ~ κα#άπαξ 
άπεγνωκcbς τi]ς ήμετέρας όλοκληρίας άπορραγfjς». ~Εκ του τελευταίου τούτου 

φαίνεται δτι Ο πταίστης Πα'Lσιος δΕν εϊχεν &πομακρυν{}fj τfiς ~Ορ{}οδοξίας, 

&λλ' εlχε παραιτη{}ij τijς δράσεως. 

Ε' ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΜΙΧΑΉΛ ΑΠΟΣΊΌΛΗΣ 

ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡ1Ιτi;Ι 

~ΕκτΟς τού πάπα ό Οποίος ένδιεφέρετο δια ηlν ΕπιβολΎιv του δρου της 

Φλωρεντίας, καl ό:λλη προσωπικότης τfjς ΕποχΥjς, &πΟ dλλης κινουμένη σκο

πιάς, εlργάζετο πρΟς τιlν αUτiιν κατεύl}υνσιν. Πρόκειται περ'ι τοϊi Νικαίας 

Βησσαρίωνος τΟν Οποίον δ πάπας &νήγαγεν εlς τfιν πορφύραν του καρδινα

λίου. co λογιώτατος ούτος ίεράρχης, &ρχηγΟς γενόμενος των ένωτικών &νυ-
{} ' ' Ψ~ εις aργ6τερον (Άπρίλ. 1463) καΙ ε!ς τον {}ρ6νον τού λατινικού πατριαρ-

χειου Κωνσταντινουπόλεως, μετα την ύπΟ των Τούρκων &λωσιν τfjς βασι

λευούσης Επεζήτησε παντl τρόπφ δπως Επιβλη-&fi εLς τδ.ς φραγκοκρατουμένας 

1 Κατά 1t·εΙον νόμον δηλ. 
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χώρας. Τούτο βεβαίως επραττεν ώς σύμφωνον πρΟς τιΧς πολιτικάς του προ
{}έσεις, δηλονότι τfιν σταυροφορίαν τΥiς Δύσεως πρΟς Ελευl}έρωσιν τf)ς χρι

στιανικfiς 'Α νατολf)ς άπΟ τοUς δυνάστας μουσουλμάνους. CΕπόμενον Ύιτο δτι 
δΕν -&α fιδιαφόρει διδ. τfιν Κρ1lτην, τΟ σπουδαιότερον Regnum τfjς CΕνετίας 
Εν τfi ~Ανατολiί, άπΟ τΟ όποϊον καηlγοντο Επιφανείς Ενωτικοί, ό Μητροφά
νης, ό Γρηγόριος, ό Γεώργιος Τραπεζούντιος κ.α. καl είς τΟ Οποίον 11δη οί 
επιφανέστεροι &νατολικοl εlχον δώσει μάχηv μΕ τσUς 8πιφανεστέρους τών 

λατινιζόvτΟΟv <Ελλ1lvων. 
'ΕκτΟς τ11·; ποιμαντορικfjς Εγκυκλίου του (27 Μα'Cου 1463) 8πl τfi &να

λήψει τfις πατριαρχείας, Ίi Οποία {}(t εψθ·ααε καl είς τΥιν Κρήτην, ο Βησαα· 
ρίων προέβη εlς δωρε&ν διcf τΥιν συνηlρησιν δεκαΕξ σUνιτών ίερέων εν 
ΚρΊltιΊ I' οί όποίο ι τΟ μΕν {}δ. διεφώτιζον τους κατοίκους VπΕρ τf}ς ένώσεως, 
τΟ δΕ {JO: Εχρησίμεuον διcl να λαμβάνωνται Εξ α.:Uτών οί πρωτοπαπάδες Κρ1lτης 
(Χάνδακας), Χανίων, Ρε&ύμνης καl Σητείας. 'Ήδη τον Μά'ίον 1462 ό πάπας 
είχε ζητήσει 40 χρυσa δουκατα εκ τών Εσόδων τfις Εν Χάvδακι σινα'ίτικfις μονf}ς 
τf!ς "Αγίας Αίκατερίνης ν& διατί&ενται ύπΕρ τcίJν Ενωτικών ίερέων τiiς ΚQll
της 2 , τοUς όrωίους γνωρίζομεν Ονομαστί : ~Ησα'ίας ίερομόναχος, ΊωάV'νης 
Πλουσιαδηνός, 'Ιωάννης Ρwσσος (ό βιβλιογράφος), Γεώργιος Άλεξάνδρου, 
Νικόλαος Καναδατος, Νικόλαος Πλουσιαδηνός, Νικόλαος Μαυρομμάτης, 
Γεώργιος Χρυσολωρiiς, Μάρκος Έπιφάνιος, Μανου1Ίλ Συναδην6ς, Γεώργιος 
Βισούλας καl Γεώργιος Βραvας 3 • Δια τfjς φορολογίας α.:Uτ1ϊς τών κτημάτων 
τοϋ Σι να Εν Κρ1lτη καl τfις δωρεU:ς τού Βησσαρίωνος συνετηροϊJντο οί U.λλως 
μ1l Εχοντες ποίμνιον έλληνόρρυ&μοι λατίνοι. Παρα ταϋτα ή οVνία δΕν προώ
δευσεv, &πεVαντίας πολλοl λατινικού ρυ&μοϊi ΚρΥjτες μετε/~άμβανον καl Εκη
δεύοντο &πΟ δρ-&οδόξους ίερείς ! 

Κα'ι περl μΕν τf)ς δράσεως τοϋ κορυφα-ίου Εκ των ο.:Uνιτώv Πλουσιαδη
νοϋ εV&\Jς &μέσως. 'Απαραίτητον δμως {}εωρώ να ε'ίπω Ολίγα δια τΟν γνω
στΟν πράκτορα του Βησσαρίωνο; εν ΚQ11τη JJΙιχαηλ ~Αποστόλην ', Βυζάντιον 

1 1<'1. Cornelius, Creta Sacra ΙΙ, σσ. 35-3G. 
2 G. Η ο f m a n n, Sinai und Ronι OC ΙΧ, 1927, σσ. 267- 270. 
3 ΑΊJτόif>ι πρβλ. καl. Η ο f m a η n, OCP Χ, 1924, σ. 99. 
4 'Η αλληλογραφία του fξεδό{}η τΟ μέν ύπΟ Ε. L e g r a n d, ΒΗ de Χ\ί et 

XVI siecles Π, 1885, σσ. 233 - 269 : Lettres de ~.fichel Aρostolios, τΟ δε ύπΟ 
Η i ρ p ο 1 y t e Ν ο i r e t, Lettres inedites de J\Iichcl Apostolis, ρublites 
d'apres les nιanuscrits du vatican aνec des Oρuscιιles rnedits du meme au
teuι-, une introduction et notes par-, Paris 1889, δπου καί τινα τ&ν fiρyω\' του. 
Περl τfις στάσεώς του απέναντι του δρου της Φλωρεντίας ό Α 11 a t i u s, "Ev-fi·' 
α ... ·ωτ. στ. 938. Περl. τ&ν σχέσεών του μετό. του Βησσαρίωνος ό L. Μ ο h 1 e Γ, 
Kaι-dinal Bessarion Ι Band, Padcι-born 1923; σσ. 328- 332.-μετΟ: του 'Αμιρού
τζη ό Ν. Β. Τωμαδάκης, ΕΕΒΣ ΙΗ', 19J8, σσ. 130-131.-Πρβλ. καl Β. 
Λ αού ρ δ α, Μιχωlλ • Αποστόλη λόγος περl •Ελλάδος καt ΕΊJρώπης, ΕΕΒΣ ΙΘ', 
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λόγιον καταφυγόνrα εlς Κρήτ-ην μετα ηΊν &λωσιν τflς Κωνσταντινουπόλεως, 
ταξιδεύοντα δ~ Εκεί{}εv εlς Ίταλίαν, &λληλογραφοίίντα μ8 τΟν Βησσαρίωνα 
καl τΟν Άμιρούτζην (μ€ τΟν πρώτον Εξεφράζετο ι:Ος κα-&ολικΟς μ8 τΟν δεύτε
ρον ι:Ος Ελευ{}ερόφρωv !), δ:vτιγράφοντα, συλλέγοντα καl Εμπορευόμενον έλλη
νικοUς κώδικας δια λογαριασμΟv τού πρώτου καl Επιδιώκοντα, εlς μάτην, 
άναλώμασιν αϋτοϋ να ίδρύση Εν Κρ1lτη &νώτερον σχολείον : <<δια τοϋτο 
βοη{}ητέον Κρησί τε κdμοί>>, 8γραφε πρΟς τΟν Βησσαρίωνα, «r} μσυσεlσν 
dνεωγότα, τοίίτο δtl τΟ πολλά σοι πάλαι ποίlούμενον, η δτφ τρόπφ Ciριστά 
σοι καl Εμοl εξειν δοκεί» 1

• Καl Ο.λλοτε «βεβαιοϋ τοίνυν τοUς λόγους καl δεί
ξόν με &λη{}fj, οϊcρ τψ τρόπφ διδασκαλείον είς Κρήτην &νοίξας άρέσχει σοι»'\ 
καl «{}έλησον άν~f)σαι κ&ν τil Κρ1lτη τους λόγους>> 3 • 

cO "Αποστόλης, πρόσωπον μέχρι γελοιότητας &λλοπρόσαλλοv, έριστικΟν 
καl VπερβCιν πdσαν πτωχοπροδρομικl)ν κολακείαν καl έπαιτείαν 4 , άφοϋ είχεν 
ι3ν Κωνσταντινουπόλει &ντιταχ{Ηi εlς τf]ν Ενωσιν, 8νόμισεν δτι 1} &ντί-&ετος 
στάσις έν Κρήτu {}(ι τψ &πέβαινε προσοδοφόρος. ~Εξεδηλώ-&η λοιπΟν ώς 
&νftενωτικός, δι~ δ καl προεκάλεσε ηlν μiϊνιν τlϊς "Εκκλησίας καl του λαοϋ. 
cO Βησσαρίων συνίσrα εlς τΟν πτωχΟν αUτΟν λόγιον <<συνείναι τοίς τfjς ένώR 
σεως>>. <<'Επεl δ" &παξ 8κέλευσας συνειναί με τοίς Ενώσεως καl nX δυvατα 
συναγορεύειν αVτοις, ενα τών τοιούτων γεvόμεvον καl αVτόν, εL καl πρlν 
έλάνitανοv ων, δίκαιόν 8στι γνώναι καl δσα μαι περιέπεσεv· μίσος μεν ούν 
τών Γραικών καl αVτοίς άποσυνάγωγον εlναι, καl μήτε προσαγορεύει ν, μ1}τε 
τών σφών αVτών παίδας φοιτάν παρ" έμέ, ίνα μ1] τfj παιδείq. τών λόγων 
ρωμέλληνες γένωψται, Ε:χων καl ϋ.λλα φάναι πολλά, παραλείπω. Σάββας δέ 
τις καi Μάξιμος μοναχ00>> προσεκόμισαν εlς αUτΟν πρΟς άντιγραφ1)v «γράμμα 
του "Αλεξανδρείας γέμον δ.αεβείας καl βλασφημίας έπl Λατίνους». CO 'Απο
στόλης τοuς /ξιiβρισε, τοuς eξεδίωξε καl τ>)ν επομένην διηγή,}η το πρiίγμα 
<<τοις όμοδόξοις καl φίλοις>> 5 , o'L όποϊοι τΟν παρεκίνησαν να τοUς καταγγεαη, 
πράγμα τΟ Οποίον καl Επραξε, μΕ άποτέλεσμα να Εξορισ-θ"Οiiν οί δύο Ορ-&όδο-

1949, σσ. 235- 244 καΙ. τ ο ii α υ τ ο υ, Μιχωl.λ 'Αποστόλη 'Ανέκδοτα επιγράμματα, 
ΕΕΒΣ Κ', 1950, σσ. 172-208, δπου καΙ.. ή .λοι;τη βιβλιογραφία, εlς τ1iν Οποίαν 
.πρόσ&ες : F. l\1 a s a i, Un περl της ουσίας fausseωent attι·ibηe a 1\fichel Apo~ 
stoles, «Scriptorium» 1, 1946 -1947, σ. 162. 

1 L e g Γ a n d, "Εν-&' &.νωτ. σ. 240. 
2 ΑVτό&ι σ. 2-!9. 
s Α-Δτό-&~ σ. 250. 
4 

Noiret, "Eνfl-' &.νωτ. σ. 26, ώς έξης χαρακ"t"ηρίζει "t"Ον 'Αποσ"t"όλην «grand 
enfant, aν-ec bon cc:eur, mais sans ceΓ\relle ; ρrofesseuΓ sans ρlace, mendiant 
argent et eιeves j exile ρarcourant le monde pour chercher ρatrie et fortune». 

0 
Μεταξ,J των όποίων Γ ε όJ ρ γ ι ο ς 'Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ ( ό είς εκ τ5)ν 12· 

οUνιτ&ν) και Ί ω ά ν ν η ς ό ζ η λ ω τ 1) ς «τ&ν ίεQέων της γερουσίας τcΟ κο
ρυφα(ω». 
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Εοι Aal &vitεvωτικοl μοναχοί. Ούτοι «οUκ 1lρκει μένοvτε αUτω εν τη Συρίq. 
~ι γα ν, &λλ' Εγραψάτην 8ν Κρ1lτη τοις ξυνΒιασώταις αUτοιν, έμέ μέν πρώτως 
καΙ μάλιστα άφορίζοJ'τε, μετέπειτα δΕ καl ταUς γενομένους αUτοίν αίτία<ς> 
τ1ϊc 8ξορίας. ΤαVτ' άναγ11όντες οί Κρijτες, εlπείν οVκ Sχω οίοι γεγόνααιν· οVχ 

όρ6ν Sχουσιν ώς γοργόJια;, ού πυρός μεταδιδόααιν, ούχ άλών, πολλοϋ γε κα~ 
δεί χοηιιάτων, oU συνεύ;:ονται, oUx U.λl.o τι ποιοίiσιν &νlJρώπινον ... » l. Και 
είς τ~~ν ~;cισrολ1)ν 70l)ν τ6) 1467 γραφείσαν δ τΟ πρlν &v-8ενωrικ0ς 'Αποστό· 
λης 2 tδoU τί λέγει. <<Kal ταύτα ξένος lιJv καl πένης κ&νέστιος, τοις τε Γρω-

δ ' 1 " ι κοίς οUχ Οτι γε Εξουδενωμένος, &λ\' έχ{}ρΟς U.απον ος, μισητος και αποσυνα-

γωγος· Εξ Οrου γU.ρ &νεκαλυψάμην 1lv Εχων δόξαν ;rερl Λατίνους Ετύγχαναν, 
σuναγορεύων τοίς ύπηχόοις τών <Ρωμαίων τ1ϊς "Εκκλησίας καί που καl λόγοι ς 

' ' ' _Q ι ., πιΊtανωτέροιc καl Εργοις δραστικωτέροις την προτερον απωυουμενος, εχτοτε 
τοϋτο καλοϊ!~αι, oU φανεί ην rfις πόλεως" lδoV 1'Vν και τοϋτον είληφεν ό διά
βολος· ίδοV τΟ δ.γος· ίδοV τΟ κά{}αρμα. Καl πρΟς 8πl τούτοις άφείλοντό με 

τοUς φοιτητάς, οϊ με πάλαι αν ε&ανάτωσαν, εί μ1l τιΊν &ρχι)ν έδεδοίκεσαν. 
Νϋν ο-ίiν ζώ τfi γραφίδι πον)lρως καl ποί γης φύγοιμι σκέπτομαι, μάλιστα 

. ' ~ ' δ ' ' ' (" Β ίων)» " δ' αUrΟς δπου Vπάρχεις, ο εμος εσποτης και κuριος ο ησσαρ . 

1 Χ 0 i Γ e t, 'Ένt!·' ά'ωη. σ. 102. 'Η έπιστολ:ι) τΟν χειμώνα 1467 ~ 1468. 
2 Πρβλ. Χ ο i Γ e t, "li}νft' ά·\'ωτ. σ. 22. 
3 Ν 0 i Γ e t, "E·v{}' U.νωτ. σ. 89. Ταϋτα έχοντες ύπ' δψιν ύπεσημειώσαμεν εί.ς 

Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό Ίωσ1lφ Βρυέννιος καl1Ί Κρ1lτη r.α:α ;ο 14~0, εν ~Atl-ή; 
'1-'αις 1947 σ. 111 σημ. 5: «ποία ή δύναμις τοϋ οlκ . .πατριαρχειοu εν Κ~ητη και ~ετα 
'ν α"),ωσ~ν άκόμ,1 δεικνύει 1"1 U.πομόνωσις -Ιlν ύπέστη ό Μιχα1)λ Άποστολης κατοπιν 

τη Ο'δ' ' ' ' - " εκτο'Ε.ευfl·έντος χατ' α{,του (cfJς παπολάτρου) άφορισμοϋ. υ ε :;α αν~ψl~, πυρ η 'πρ?-
μη{)·~υ{Η} τα της τραπέζης ?1δύνατο». 'Αλλ' ή .παρατ1lρησις αυτη δεν επεισε τον ε'Ι-' 
'Αμερικ~·συ·νεργάτην Βασ(λειον Λαούρδα,"''• ό δ,ποι:~ς εν ~ΕΒΣ.,ΙΘ', ~949, 
σ. 238 σημ. 1 παρέχωσε τα έπόμενα «Δέν εί'Ι-•αι ο Μιχαηλ ~ποστολη~, uσ:ις αφο:'R 

'σ·cι. {ιπΟ τού οlκ. πατριαρχείου ιiλλ' ό Άρσέ\•ιος Άποστολης. Το κειμενον εις ρι υη , , , _ ' 
1 Λ ' ν Σ π 'Ο κατ' 'Αρσεν[ου τοϋ 'Αποστολη αφορισμος του πατριαρχου αμ.προ ., . , , , _ ~ , _ 

π ' Α' ΝΕ 3 56- 58»! Άλλ' εyω δέν &μίλησ~ περι αφορισμου υπο του αχωμιου 1 , , , Κ , "'Ο 
οl.κ. ~ατριαρχείου ιiλλα περ1. της δυνrl.μεως του οί.κ. πατριαρχειου εν ρητη. τι 

δ~ ό ,~Ιινω)λ Ό Απ~στόλης ιiφωρίσ-&η γνωρίζει πας τις δστις ιiνέγνωσε ηiν ιi~ληλο-
ε '· ' )' 'No1ret yραφία·ν του κα1. δ1'1 τr'ις άνωτέρω πρΟς Βησσ~ρίω".'~ επισ:ο ,α; ~ο~ παρα, __._ , ι 

οVδ' f)δυ'\-•άμην 8γc0 \'cΊ. κάμω σύγχυσt'\-' μεταξυ πατρος και υιου Αποστολη. Το πε

ρίεργον εΙ\'αι Ο τι δ Ααούρδας '{\'ωρί~ει η) ν, μελέτη ν, του :Α~'· Π~ π α δ: Κ ε ρ;:· 
μ έως _i\{Ciρxoς Ξυλοκαράβης, πατριαρχης οικο-uμενικος και ει τα προεδρος Αχρ~'δων 

ννr ιΟ 1903 σσ. 4.02-415 (πρβλ. Κρητ. Χρον. Ε', 1951, σ. 260 σημ. 6) οπ~υ 
&.κριβ<\Jς' καl. ε~ σσ. 403-404, ιiναπτυσσομένης της 8ξαρχικης δράσεως του Ξυλοκαρα
β~ εν Κρ1lτη, σχολιάζεται 1'1 πρΟς Βησσαρίω·να 8πιστολι)_ του, lΥ!ιχ. 'Αποστόλ~ "? 
ΚεραμεiJς ρητώς 'λέγει «δτι δ/; τα :τιατριαρχεlα π}: , Α~·~το}.ης- ειρJC<σι'Jt!σ~ν σ~βαρως ~ν 
Κρήτη κατ α τoiJ Μι.χαi;λ ('Αποστόλη) δήλον Εξ έτερας επιστοJ.ης . .. » και α\'αφερεται εις 

τ1Jν ώς U.νω :τρΟς Βησσαρίωνα ! 
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<;' ΜΑΡΚΟΣ ΞΥΛΟΚΑΡΑΒΗΣ-ΙΩΣΗΦ ΠΛΟΥΣΙΑΔΗΝΟΣ 

'Ό Παtσιος, δ Σάββας καl ό Μάξιμος δεν εlναι τα μοναδικα πρόσωπα 

τ& κατU τοiις χρόνους Εκείνους προστατεύσαντα τfιν χειμαζομένην Όρίtοδοξίαν 

Εν Κρήτη. ΤΟ Εργον τών δρ-&οδόξων άπέβη Οντως δύσκολον, άφοϋ Επρεπε να 

Εξαρτώνται &πΟ τΟ οίκουμενικΟν πατριαρχείοy τΟ Uποκείμενον εlς τοUς Τούρ

κους, διωκόμενοι δΕ άπΩ tO'Uς "ΕνετσUς νCι καταφεύγουν in partil)us infide

lίum, δπου 11 Ciσκησις τijς δρ-&οδόξου λατρείας fiτo άπΟ δογματικijς άπόψεως 
άνενόχλητος. Δυσκολωτέραν κατέστησε τfιν {}έσιν τοϋ δρίtοδόξου κλιlρου Εν 

Κρήτη ή Επανάστασις λεγομένη τοϋ Σ1}ψη Βλαστοϋ 1
, ε'Lς τfιν όποία ν Ελαβον 

ι.ιέρος κα l ίερείς. ~Ακόμη τΟ γεγονΟς δ τι εΊς η1ν μεγαλόνησον είχοv καταφύ

γει Εκ Κωνσταντινουπόλεως ίερωμένοι οί Οποίοι δεν έπε\J-ύμουν να ζήσουν 

ύπΟ τους Τούρκους UΧΙ." οlιδ' εl.ς τΟν πάπαν να Uποταχ&οϋν, περιέπλεκε τα Εν 

Κρήτη έκκλησιαστικα πράγματα. Έπl ίκανα Ετη Κρfjτες κληρικοl δεν .fl'α 

είναι πλέον έκ τιοv σημαινόντων τού πατριαρχείου κ.ωνσταντινουπόλεως, ώς 

συνέβαινε προ τijς δ.λώσεως καl ή εξάρτησις τijς 'Εκκλησίας τijς Κρήτης εκ 

τfjς τfις Κωνσταντινουπόλεως \}(χ είναι χαλαρά. Τοϋτο δείκνυται Ciλλως τε καl 

έκ τfjς Επεμβάσεως τού 'Αλεξανδρείας, ή όποία μετα Ενα καl πλέον αl.ώνα 

δια τοίι Μελετίου τού llηyCi 2
, {}' &ποκορυφω{}i]. ' 

"Ας 'ίδωμεν δι" δλίγων ποία Uπfjρξεν ή &ντίδρασις τiίς ένετικiϊς Εξου~ 

σίας εl.ς τi}ν κατα τϊϊς Ενώσεως Εν Κρήτη κίνησιν, ώς αϋτη παρουσιάζε

ται εtς μυστικa eγγραφα τijς εποχijς. Την 27ην ΑiJγούστου 1461 εtς eγγρα· 

φον, &φορων εl.ς τους πρόσφυγας τοVς λόγφ άλώσεως τr]ς Κωνσταντινου":' 

πόλεως καταφυγόντας εtς Κρήτην, όρίζεται «Intelleximus quod multi 
i:ιobiles et cives tam Consta11tinopolis, quam de partibus Amoree •, 
mag11e et bo11e reputatio11is, 11ec 11011 et papates et caloieri et presbiteri 
greci in magno 11umero se reduxerunt ad standum et l1abitandum 
in ista nostra civitate Candide, ac in aliis civitatibus, et tota ista 
insula Crete». Διατάσσεται 1l Εξωσις τώy ύπόπτων ribellionis κατόπιν 
ανακρίσεως καl τασσομένης λογικijς προ&εσμίας '. Ήδη την 19ην Ίου· 

νίου 1461, Ενεκεν της έν Ρε&ύμνη Επαναστάσεως τοϋ Σήφη Βλαστού, είχεν 

Ορισ-&fj Οπως οί Εκ Κωνσταντινουπόλεως καl Μορέως καταφυγόντες εLς Κρή-

' Α"<> Ί β ' • • . Fl C , υ~ 1 ε ",α ε χωραν κατα μεν τον . ornelius τΟ 1453, κατό. δε τα έ'γγραφα 
μεταξυ 14σ8 και 1460. Πρβλ. Στεφά-νου Ξα-ν-&ουδίδου Ή Ένετοκρατία 
Εν Κρήτη καl. οί κατό. των •Ενετ&'\• άγ&νες τ&ν Κρητ&ν, 'Α-&fιναι }939, σσ. 113-115. 

2 Πρβ~·· Ν. Β. Τωμαδύ.κην, «Κρητικό. Χρονικό.:. Ε', 1951, σσ. 263· 274. 
3 Μορεως δηλ. 
4 Lamanky, Secrets d':έtat de Venise, S. Pέitersbourg 1884, σ.·r..ιG. 
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την δρ-θ·όδοξοι κληρικοl μένουν μόνον εLς Κέρκυραν 1 καl ουχι &λλαχού 2
, 

Τi]ν 26ην 'Ιουνίου 1466 διατάσσεται νa εξωσ&fi τiiς Κρήτης, ό πατi]ρ καl ό 

&δελφΟς τού πατριάρχου Κωνστανηνουπόλεως. ~Ο πατ1lρ μετCι τών δύο υίών 

κατέφυγεν εLς Κρ1lτην, άλλ' δ εlς τών υίών «ήlagni ingenii et magne astu
tie iverit Con~.tantinopolim, factus fuerit patriarcl1a». Ν' &παγορευ{}fi 
οίαδήποτε μετάβασις εl.ς Κωνσrαντινούπολιν Εκ Κρήτης Επl ποινϋ όλοσχε· 
ρούς &ποκλεισμοU Ε χ τfις ένεrικiϊς Επικρατείας 3

• ~ Ασφαλώς τΟ δγγραφον 

άφορ(i εlς τΟν 1lfδ.ρκον Ξυλοκαράβην πατριαρχεύσαντα περl τCι δτη Εκείνα\ 

ό όποίος κατα τΟν Μιχαηλ Άποστόλην «Μαρκος σκοτενδύτης Βυζάντιος δ 

Ξυλόναυς, &νi}ρ φιλόχρυσος, κακόδοξος, κερκοπί-&ηκος, δς τfιν Κρήτην πασαν 

συνέχεέ τε καl συνεκύκησεν» 5
• 

ΤΙ σχέσις πρΟς τΟ ύπΟ τοUς Τούρκους οίκουμενικΟν πατριαρχείον έ-&εω

ρείτο eγκλημα τιμωρούμενον ί'Jπο των Ένετrον. Το 1461 διετάχ&η ή εξωσις 
τοϋ Ιlέτρου Τζανκαροπούλου πρωτόπαπα Ρε{}ύμνης μ1l &ρεστού είς τοUς 

~Ενετούς, &ς ζητοϋντος &.πΟ τΟν οl.κουμενικΟν &δειαν έγκαινίων ναών 6
• ΤΥιν 

12ην Νοεμβρίου διατάσσεται Ίi eξωσις Νεοφύτου ίερομονάχου Χάνδακος '. 
άποδίδεται δ' ή κατα την 28 Αυγούστου 1458 Β Επανάστασις, περl iΊς &νω

τέρω, ε\ς τοuς δρ&οδόξους ίερείς «(quod) rebellio proxima Rethimi a papa
tίbus et clericis processerit» 9

, τόσον &στε ν~ &μείβεται ό ίερεUς Ίωάννης 
Λίμας ώς μη μετασχών ! ι ο. 

Ίκανιi ετη μετα ταϋτα (1487) εγγραφον ένωτικον χαρακτηρίζει τον 
δρ&όδοξον κλijρον wς τον κύριον τijς Γαληνοτάτης εχ&ρον "Papates 11on 
catholici, quos senψer recognovi>nιιs ρτί1ηοs aιιctoYes et c011ψulsMes et 
fαutores contra statιι111 1ωstrtι>n ... de calogeris et aliis personis forin· 

1 Ύποκειμένην καt αUτ1)ν εtς ηΊν ~Ενετίαν. 
2 Lamansk:γ, "Εν{)·' 6:νωτ. σ. 047. 
s ΑUτόitι σ. 052. 
4 Μ. Γ ε δ ε ώ ·ν, Πατριαρχικοl Πίνακες, σσ. 481 ~ 482. Σάρδεων κ α L Π ι~ 

σ ι δ ία ς Γ ε ρ μ α ν ο ·ϋ, Συμβολ1Ί εtς τους πατριαρχLκοiις καταλόγους Κω-νσταγτινου
πόλεως ι:iπΟ τijς ύλώσεως καt έξijς Μέρος Α', έ-ν Κωνσταγτινουπόλει ΗΙ35, σσ. 9 ~ 10. 
'Α-&. Παnαδ. Κεραμέως, "'Εν&' άνωτ. (Ζνσημ. 5 τfις σ.133). L. Petit, 
Deρosition du patriarche Marc Xylocaravi ROChr. VIII, σσ. 144-149. 

5 Ν ο i r e t, ,Ενίt' άνω τ. σ. 95, 1Ί Ε<ι:ιστολή του 1467. ΤΟ Ξυλόναυς, δι' συ ύπΟ 
τοϋ 'Αποστόλη μεταφέρεται έπl τό λογιώτερον τΟ Ξυλοκαράβης, μετεποίησε-ν ό Β. 
Ααούρδας εις ξυJ.όyαος .' <Κρητικό. Χρονικό.» Ε' I 1951, σ. 260. 

6 Lamansky, 045. 
7 ΑUτό&ι 048. 
8 ΑVτόitι. 
9 Α'\Jτ6&ι 0:18. 
10 ΑUτό{}ι 050. Πράγματι δμως J\ς προδσUς τ1)ν συνωμοσίαν. Πρβλ. Ξ αν1}ου

δ ί δ η ν, "'E,vfJ·' 6:νωτ. 



) ; 

1 i 

136 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

secίs, qιιaΞ: ex Turchia et ιηaχίηιe de missis per patriaι-cham Grecum 
venire presuιnunt cιd -iπsu1an~ ist( 1n Cτete ad disseπιina1~duπι scl~isn~a 
et lιxι·eses ac· discω·ιtias, qux ωnnicι conclιιdιωt contt·a stattιΙΙt JlOS

t?'aπι;ι ι. 

ΕΊδικώς περl του .ΔΙ. Ξυλοκαράβη {}ό. Επρεπε να συyΥ.Ε'\'tρω{}οίiν περισ· 
σότεραι εtδ1lσεις σχεrικαl μΕ ηΊν εν Κρ1iτη δρdσίν τοι•. ~Ήδη περl αύrοϋ 

γνωρίζομεν Οτι, 'ιερομόναχο; ων, ιlνεδείχ{}η εΊς μητροπολίτην Άδριανουπόλεως 

«ίνδικτιwνι ιγ' cτει 6973» (1464-1465) '. 'Ολίγους μijvας μετa ταύτα, 'ίσως 
χωρlς καν να προφf.Μση να ποιμάνn την λαχοϋσαν αUτίρ μητρόπολιν, διεδέ

χ-&η τΟν οΊκουμενικΟν πατριάρχηv Σωφρόνιον εΊ.ς τΟν -θρόνον τi]ς Κωνσταν
τινουπδλεως 3

• Είτα καitηρέ·θη (15 Ίανουαρίου 1467) καl τΟ αUτΟ Ετος συvε~ 
χωQll{}η καl έγένετο Πρόεδρος ~Αχριδών 4

• "Ώστε 1l Εν Κρ1lτη δράσίς του 
είναι προγενεστέρα roίi 1464 τούλάχιστοv. :&1οJ.ονότι δΕ δΕν άvαφέρεται κατα 
nlν συvωμοσtαν του ΣΊlφη Βλαστού, φαίνεται δη είναι ώς Εξαρχος διάδοχος 
τοίi Πα"ίσίου καl προκάτοχος τώv Σάββα καl Μαξίμου, μεΗ~ ών ό 'Αποστό
λης ήλ&εν εlς ρf)ξιν. 

~Απέναντι τοίi Μάρκου τούτου δο&οϊiται μο'υσικός, Ηεολόγος καl λόγιος 
oUχl τυz.α'iος, άνtlρ Εκτιμώμενος &πΟ τΟν Βησσαρίωνα καl τυγχάνων τΥjς 
Εμπιστοσύνης τϊjς Γαληνοτάτης δ ίερε·Uς ~Ιωάννης Πλουσιαδηνός, τΟν όποίον 
1iδη ε'ίδομεv μcταξU τών 12 ούνιτών ίερέων των &πΟ τοϋ 1462 Επιχορηγου
μένων. ΤΟ πρόσωπον τοϋτο &.πΟ πολλοϋ ταυτίζεται μΕ τΟν οUνίτην έπίσκοπον 
ΜεfJώJιης ~Ιωσfιφ Πλουσιαδηνόv 5

, της μεταβολfjς τού Ονόματος ύποηΗcμένης 
έκ τfiς ι:ίς έπίσκοπ:ον χειροτονίας. Ό ΠλουσιαδηνΟς ο-δτος έπl τεσσαράκοντα 

1 I .. aωanskyr, σσ. 055-056. 
2 Κ&διξ άγιοτατ. Μετοχίου Κω•νσταντινουπόλεως 145, ι ς' αt. Πρβλ. 'Α-&. 

Π α π α δ. Κ ε ρ α μ έ α, ΙΒ Δ', 1899, σσ. 132- 133 %αi Γ ε δ ε ω ν εLς Δ. Γ ρ. 
Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ, 1\Ιν. •Ιστορίας Ά.ft.. Β', 1890, σσ. :)58· 560. 

3 το έτος της πατριαρχείας καl '11 διάρκεια αυτης &.μφισβητοϋνταιι "Ο κ Γ u Π1· 
b a c 11 e Γ (μετάφρ. Σωτηριάδου) Γ', σ. 716 itέτεt α-&τΟν εiς τιl f!τει 1466 -1467 ;, δ 
δε Β α σ ί λ ε ι ο ς Σ τ ε φ α ν ί δ η ς, Έκκλησιαστικi] "Ιστορία, 'A:fi·. 1948, σ. 
738 εl.ς τιi f!τει 1465 ·1466, έπόμε'\•ος τιΙJ Χ ρ υ σ οστό μ φ Π α π α δ ο π ο Ί)λφ, 
Τ<'!)ν επισκόπων καl πατριαρχΟΟν Κωγστανtι'\•ουπόλεως ΧρονολογικΟς Πίναξ ο:Θεολο
γία» Δ', 1926, σσ. 177-182. 

4 Πρβλ. Ά ft.. Π α π α δ. Κ ε ρ αμέ α, ν. νι-. 10, 1903, σσ. 402- 415. (•Η 
μελέτη αύτη έχει fριστικΟν τόνον έναντι του Μ. Γεδεών, καtt' oiJ έφέρετο συχ'νιl δ 
πολύτ;ιμος παλαιογράφος συγγραφεύς της. ToiJτo μειώνει τi]ν πεποί{}ησιν έπί τιl συμ
περάσματά της). Πρβλ. καl L. Ρ e t j t, "Eγ.fl·' &νωτ. 

5 Περl ofi πρβλ. L Ρ e t i t, Josepl1 de Jl.fethone DTC \liii, 1924, σσ. 
1526- 1529. Notitia περi α-Uτου έν l\I i g n e P.G. 159 στ. 957- 960. Περt α-&τοU 
J1ς βιβλιογράφου :\Ι. ν ο g e 1 ·ν. G a r d t Jι a ιι s e n, Die griechischen 
Sclιrejbeι-, Λειψία 1909, σσ. 185 - 186. 
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περίπου Ετ-η &φfiκε πλείονας &φορμ&ς όSστε νΟ: μtl /,ησμονηιΊ!]. Πρώτον τΟν 

γνωρίζομεν &.πΟ τα {}εολογιχά του Εργα 1 καl τοUς πολυαρί{Ιμους κώδικας 

δπου, καλλιγράφος αυτός, &παντfϊ. Κατόπιν τΟν γνωρίζομεv όJς μελουργΟν 2 

καl Q:σματοποιόν. 'Όντως συνέγραψε Κανόνα είς η'γν Η' Σύνοδον 3 καl έ:τε

ρον είς τΟν υ Α γιον Θωμclν τΟν Άκυ'ίνάτην ~. Κρης γεννηftε!ς τQ) 1429 είς 
Χάνδακα 0 μα{}ητεύσας ύπΟ τΟν δομηvικανΟν Simon de Candia, δ όποίος 
τΟν είσ1lγαγεν εlς τα Εργα τού Άκυ'ίνάτου καl τού Δημ. Κυδώνη, Εδρασεν Εν 

Κρ1lτη ύπΕρ τi'jς οUνίας, τ1)ν όποίαν Ί)σπάσ{}η μετ& τi}ν σύνοδον τΥjς Φλω~ 

-ρεντίας G. 

Είς τον κώδικα Μ. Λαύρας 545 (Ε 83) (Λειτουργία Χρυσοστόμου) έν 

τέλει &παν τ{! τΟ σημείωμα <<Θ ε συ τΟ δωρον και πόνος Ίωάννου τούπίκλην 

ΠλουσιαδηνοV τάχα καl {}ύτου, ψάλτου τε καl αρχωιτος τών ~Εκκλησιώγ, 

πρωτόπαπα δk βίτζε 1 Χάγδακος J(ρ1]της. ~Εγράφη Εν Βενετίg τQ) ,αυξζ' 

f_=l467] Ετει, Εν ταlς t'\μέραις Χριστοφόρου l\ίώρου δουκΟς Βενετίας Άπρι

-λίου κ'» 8
• 'Εκ τού σημειό)ματος τούτου φαίνεται δη κaτα τΟ Ετος Εκείνο ό 

Ίωάννης είχε ν ου μόνον τΟν. τίτλον τοϋ «Ciρχοντος τών 'Εκκλησιών», τΟν 

όποίον ό Βησσαρίων ώς λατ. πατριάρχης iJU τό) &πέ-ιιειμεν (μετΟ: τΟν· Απρίλιον 
1463, Οτε &vομάσ&η Κωνσταντινουπόλεως), δλλU. καl τΟν τίτλον τού ύποπρω
τοπαπά Χάνδακας Κρήτης. Τούτο δΕν είναι δι' ήμάς νέον. 'Έγγραφον του έvω~ 

τικού· συμβουλίου τών Δέκα, πρΟ πολλοϋ δημοσιευ-3Εν ύπΟ τοϋ I--a1Ί~cιnsky 9 

καl &.vατuπωίtεν ύπΟ τοϋ Leg1·and ιο, χρονολογούμενον δ~ &πΟ 28 'Ιανουα-

1 Περιέχονται εlς τ(ηι κc:Jδ. Ambros. Gr. 465 κ.ά. Δημοσίευονται P.G. 
Μ i g· η e τόμος 159 στστ. 957 - 1394. Πρβλ. L. Ρ e t i t, 'Έγ0·' &.'\•ωτ., παρδ. 

Κ ι· ιι ιn lJ a c h e r δΉ (μετάφρ. Σωτηριάδου) Ε ]ι r h a r d Α', σσ. 232 - 233. 
·G. Η ο f nι a η η, DCP Χ,. 1944, σσ. 107 · 111. 

2 Πρβλ. κό)δ. ΕΒΕ 886 ιε' αi. καt 89i} ι η' αl. Ί. Σ α κ Χ ε λ ί ω'\.', Κατάλογος 

ΕΒΕ, σσ. 160- 161. 
3 l\1 i g· η e 1_).G. 159, στ. 1095 -1102.-Ό C. Ε ηι e Γ a u, H_ymη. BJ-'Z. 

ΕΟ 23, 1924, δf:ν κατέλεξε τΟν ΠλουσιαδηνΟν μεταξV των ύμνογράφων. 

c1 ΤΟν κα'\•όνα εξέδωκεν ό Ι\... C a n t a r c 11 a «Arc1ιivicunι Fratrunι Pπe-

dicatoι-U1n» 4, 1934, σσ. 145- J85. 
5 G. Η ο f m a 1111, DCP Χ, 1944, σ. 107. 
6 Πρβλ. G. Η ο f ω a η η, DCP Χ, 1944, σσ. 105 · 111. 
7 Ό ΕUστρατιάδης έξέδωκε «δε Βίτζα» 1 τοϋτ:ο δ' Επα'\•έλαβεν εσχάτως όμοιοτ·ύ:tως 

·ό Β. Λ αού ρ δ α ς ο:Κρητ. Χρονικό.» Ε', 1U51, σ. 261, χωρlς νδ. σχολιάση τΟ 

πρdγμα. Οί!τω τό Βίτζα τοUτο φαί,•εται <0ς είδος ευγε-νοiJς ε;τι{Ι·έτου! 
8 Σ ω φ ρ ό '\' ι ο ς Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, «Γρηγόριος Παλαμίϊς» Λ', 19lί, σ. 

414 (η)ν πρόηην ταύτην Εκδοσιν τοU σημειι6ματος σιωπf! δ Λ αού ρ δ α ς, 'Έγ&' 

J.νωτ.). Σ ω φ ρ. Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ· Σ ;τυρί δ ω ν ο ς Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, 

Κατάλογος l\1, Λαύρας, 1925, σ. 83. 
9 "Εν-&' &.νωτ. σσ. 052 - 053. 
ιο "Ενf!·' U:νωτ. ΙΙ, 1888, σ. 270 σημ. 2. 
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ρίου 1469 [=1470] ονομάζει α~τον «Joaneιn Plusiadino viceprotlωpazJa, 
veruιn catolicunι et fidelenι nostrum, comtnendatunι a sumrno pontefice 
et archiepίscopo Crete et illo regimine, ac etianι a reverendissimo do
mino cardinale Niceno». Δια τού έγγράφου τούτου Επιβεβαιοίiται 1l Εκλογή 
του εLς ύποπρωτόπαπαν. Πότε άχρι βώς μετα ταύτα ό Ίωάννης Εγένετο ΙνΙεθώ
νης είναι dγνωστον, τiρ 1498 Επίσκοπος dπαντCί.ται είς Ρώμην, πι{}ανΟν δ~ άπέ·.
-&ανε περl τΟ 1500 1

• Ώς Επίσκοπος JνΙε&ώνης έξηχολούflει εχων σχέσεις μf: 
τους Κρfiτας, τΟ μΕν ώς χειροτονών τοUς έv Κρήτη δρ{]οδόξους 'ιερείς, τΟ δΕ 
δι~ &λληλογραφίας 2

• ΠρΟ ημίσεος καl πλέον αLώνος έπεσημάνf1η, ώς άνέκδο
τον, Εργον του πρΟς τοUς Κρfjτας σχισματικσUς κείμενον εlς κώδικα τοϋ Πανε
πιστημίου τfjς Βονωνίας 2378 3

• ~Εκ τούτου Εσταχυοί.όγησέ τι ναό Β. Ααούρ
δας εσχάτως 4

• {}εωρήσας δτι τΟ εργον Εγράφη τ(i} 1467 5 • "Αλλ" Εκ του τίτλου 
του «~Ιωάννου πρωτοϊερέως του Πλ ... >> 6 κα-θ-αρώς φαίνεται δτι γράφων 
αlιτΟ ό Πλ.. εiχεν Uψω{}fi Εκ του &ξιώματος <<πρωτόπαπα βίτσε>> εlς τΟ του 
«πρωτόπαπα)>, γεγονΟς μεταγενέστερον όπωσδ1lποτε του 1470 Εται·ς κα{}" δ, 
ώς &νωτέρω ε'ίδομεv, ι:Οvομάσ{}η Uποπρωτόπαπας! 7 , 

"Ανεξαρηlτως τών &νωτέρω, τΟ κείμενον το_ϋτο τοϋ Πλ. 8 είναι μεγίστης 

1 L. Ρ e t i t, "Εν-&' ιlνωτ. 
2 Γεώργιος ίερεUς του Γρηγοροπούλου γράφων έκ Κρ1'ιτης πρΟς τόν υίόν του 

Ίωά'ν\•ην «άσπασόν μοι τΟν ίiγιον έπlσκοπον κύριον 'Ιωσ1)φ της Με-&όΗης τΟν του 
Πλουσιαδηνου» L e g r a n d, "Εν-&' &νωτ. σσ. 268- 269. Καl εlς άλλην έπιστολΎ]ν 
«'Άσπασόν μοι τΟν &γιον έπίσκοπον Μεit·ώνης κύριον τΟν Πλουσιαδφιόν», σ.Uτόfl--ι σ. 
270. Πρβλ. καί σ. 273 «Ο:σπασόν μαι τΟν κύριον επίσκοπον Με&ώνης, κύριον 'Ιω
σijφ τΟν Πλουσιαδηνόν», "Ωστε διέμενεv ό 'Ιωσ1)φ είς η)ν "Εγετίαν κατ' Εκείνους 
τοiις χρό\'ους (κα{}' οϋς καl ό Μaρκος Μουσουρος, πρΟς τΟν όποΙον όμοίως δ Γρηγο· 
ρό;τουλος στέλλει χαιρετισμούς). 

3 Ε h r lι a r d, παρδ. Krιιιnbac]ιer, "Εν-&' &νωτ. 
4 «Κρητικδ. Χρονικδ.» Ε', 1951, σσ. 252 - 262 : 'ΙωάΥνου του Πλουσιαδι\•οU 

(sic) ύπο&ηκαι πρΟς τοl!ς ίερεΙς της Κρήτης. ΤΟ κείμενον σσ. 252 - 268. 
Α-6τό{}·ι σ. 260. 

6 ΑVτό-&ι σ. 252. 
1 Τδ.ς βιογραφικΟ.ς καl βιβλιογραφικδ.ς περl του Πλ. πληροφορίας έσημείωσα 

έδοJ, πρΟς συμπλ1]ρωσιν της μελέτης του Λαούρδα άγνοοϋ·ντος κατδ. τα δ.λλα τΟν 
' ' συγγραφεα και μόνον JJς βιβλιογράφον γνωρίζοντας αυτόν. 

8 'Εξεδό{}·η προχείρως. 'Εν σ. 254 π. χ. τΟ χωρίον «"Υμείς ούκ εlσέρχεσ&ε olJτS 
(γράφε ούδε) τούς εlσερχομέι,ους &.φίνετε (γρ, &.φίετε) εlσελ{}είν· διU. τοVτο λήψεσΠε πε· 
ρισσότερον κρίμα» :3J.ήφtl·η έκ του ΛfatJ1. 23, 13, παρελείφ&η δε τΟ σχετικΟν testi· 
monium άπΟ τΟν έκδότην. Αύτό-&ι &ντl <(διασπάτε καt σκίζετε» γράφε «δ. κ. σχίζετε». 
"Ο ' ' ' ' δ ' ' βλ « , φεις γα~ και γει,νηματα εχι 1-'ών εστε» πρ . Math. 3, 7, σ. 256 χρ-ιστοϋ ... χρι· 

στος γραπτεον Χριστοϋ Χριστός, σ. 257 «'Επερώτησαν, φησί, τΟν πατέρα σου καi 
&.J•α .. ,» πρβλ. Ino. 14, 16, σ. 258 «καt μη iι.Νιφερίζεtt' τοίς κρείττοσιν ύμιJιν». 
Πρβλ. 'Ησιόδου, "Εργα καl "Ημ. (Εκδοσις Καρ. Σίττλ), 9't. 211. Αύτό{}ι «'Υμiiς 

Μιχω)λ Καλοφρενϋ.ς Κρής, Μητροφάνης Β' 139 

&'tία,.. δια τ&ς πληροφορίας περl τfjς στάσεως τών Κρητών Ορ-θοδόξων ίερέων 
ε;αν;ι τfi"' ούνίας, στάσεως τi)ν όποίαν Επεκρότει τΟ λα.ίκΟν τiίς "Εκκλησίας 
λ ' ~. «οί μηδέποτε γοάuμασιν εντυχόντες, διδάσκαλοι εν ταίς γωνίαις 

Π η ρω μα 0 ι;; ι I I \ - - ~ 1 I 

γiγνονται καl τά κώδια εν τip στοματι τεινοντες περι της του αγιου Πνευμα-
' ο - I " ").). τος εκποοεύσεως διαλέγονται καl τάς σφυρας εν τα ι ς χερσιν εχοντες α· ,οι 

τοVς ένω ... τικοVς ίερείς διασύρουσι, καl τάς (!αφίδας κρατούντες Sτεροι τι}ν 
"Εκκλησίαν κατηγορούσιν ώς μ1} η}ν Ο.λ1]fJειαν δοξάζουσαν καl τοiις πρίονας 
iJ.λλοι ταίς χερσι περιφέροντες τΟν τijς Ρώμης αρχιερέα και η]ν lσά~ιον 
έκ:χλησίαν πaσαν συκοφαντούσιν καl οϋτω ύποδηματορράφοι, ~ λ:πτουργοι ~ε 
και τέκτονες τοiις ποιμένας και 1jγουμένους τών ψυχών αυτων κατακριΔ 

νουσι» 1
, 

Αύτη 1lτο ή κατάστασις nlv Οποίαν Εδημιούργη~αν οί ύπΟ τού Βησσα
ρίωνος Επιχορηγούμενοι ένωτικοl Εν Κρ1lτη : Ciρνησις τών ,μυστ~ΊQί~ν τω~, 
&ποχi) &πΟ τ&ς ιεροπραξίας καl πανηγύρεις των, ί}εο/;ογικαι ?υς~τη~ε~ς εν 
μέση όδ(ρ, σχίσμα καl διαίρεσις μεταξυ τοϋ πολλου πλ;1&ους και ~ων ολιγ~ν 
ένωτικiδv. Ούδ8ν &ξίωμα, ουδεμία ράβδος πρω{}ιερεως, καμμια μελφδια 
πρωτοψαλτικ11, καμμία φρουρα τιiJεμένη ύπΟ τiϊς Πολιτείας δΕν f!δύνατο ~α 
κρατήση τΟν ΠλουσιαδηνΟν εlς τΥ)ν Κρllτην, ύ,ποiJέ:ομεν ~ύδ~ ~εΊς :ην ~Μ:&ω
νην. Φεύγει εΊς τi)ν "Ενετίαν, φ{Μνει εlς την Ρωμην .. Εχει _δε~ υπαρ:-_:ι 
πλέον δ Βησσαρίων καl ή Ελπlς τfις κατα τfiς μουσουΛμανικης ΑνατοΛης 
σταυροφορίας εχει σβεσ{}fi, Δεν &μφιβάλλομεν δτι ξένος μεταξu ξένων, Ιiπα· 
τρις πλέον, {}·' &νεπόλει δ ΠλουσιαδηνΟς τοUς πρΟ του 1453 χρόνους κατα 
τοUς Οποίους 1i Κρ1lτη ύπΟ την Επίδρασιν τοϋ Βρυεννίου καl του μαρτυρίου 
τού 'Αν{}ίμου, Ίiνωμένη πρΟς την ΙV[εγάληv 'Εκκλησίαν, απέβλεπε πρΟς η)ν 
βασιλίδα τών πόλεων ώς πρΟς Μητέρα καl τfiς Ελευδερίας κοιτίδα. Καμμια 
-&εολογία, καμμία φιλοσοφία δfν f!δύνατο να ίJποκατασηlση τΟν κρητικ?ν 
αύτΟν πό&ον. <Ο ΠλουσιαδηνΟς Εζησε καl άπέ&ανε χωρlς ν& Εννοήση την 
μοναδικην εUκαιρίαν τίϊς Εποχής του, τi)ν Επανάστασιν τού Σ1lφη Βλαστο~, 
δπως άφελtlς καl Ολιγογράμματος Επραξεν δ άφαν1Ίς Εκείνος πρωτοπ~πας 
ΡεfJύμνης, τον όποιον εξωσfJέντα διεδέχ{}η, δ Πέτρος Τζανκαρόπουλος, αλη
{}i)ς Εκπρόσωπος του ήρω'ίκού κρητικου πνεύματος. 

'Έγραφαν εν Ά111\ναις, ΌχτόJβρ. · Νοέμβρ. 1951 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

δ' αύτούς ποιμένας &γαιJούς καί oV λύκους τψ Θεcp καΙ τf'i Έκκλησίq. αύτοV παραιτή
σατε ... >~ προκειμένου περl των ένωτικΟJν, γραπτέον «παραστήσατε» κλπ. κλπ. 

ι "Ε\•-&' 6.νωτ. σσ. 255 · 256. 
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Ζ' ΕΠΙΜΕΠ'ΟΝ 

Εις tc't Εν σσ. 117 ~ 118 γραφέντα ΠF.ρL Fantino νa1aresso! λατίνου 
άρχιεπ. Κρ1lτης, προσ11cτέα χαl τι1 έξης. Ούτος μετέσχε τiiς τε έναρκτηρίοu 
(8 Ίανουαρ(ου 1438) ' καl τijς δευτέρας συνεδρίας τi]ς έν Φερράρq. συνόδου 
(9 ~Ιανουαρίου ε.ε.) 2

• Δύο fγγραφα, χρηματοδοτήσεώς του διrl: η)ν δ:ποστο~ 
/3]ν εΊς τΟν βασιλέα τfjς Γαλλίας, &πΟ 5 ~Απρι/,ίου xal 7 Σεπτεμβρίου 1438 

Εδημοσιεύ{Jησαν s. Όμοίως ετερον Εγγραφον Εκ Φλωρεντίας 2 Σεπτεμβρίου 
1439, Εξ οίi μαν&άνομεν δτι Ελαβε χρυσα φιορίνια 400 Εκ του παπικοϋ 
ταμείου δι" Εξοδα τΥις εΊς Κ ρ ή την &ποστολiϊς «pro suis expensis in eundo 
ad insulanι Gretensenι in serνiciis dominί nostri papεe ... » 4 • 

1 Conciliυm Florentinιιnι Docunιenta et scriρtoι·es Series Α. Vol. ΠΙ 
fasc. Π, Fragnιenta Protoco11ί, Diaria Privata, Sermones edidit G e ο r g i u s 
Η ο f m a η η S. J. l'-orna 1951 σ. 3. 

2 ΑVτ6&ι σ. 6. 
3 Conciliιnn FloΓentinuιn ... Series Α. \lol. ΠΙ, fasc. Ι Acta Camerre 

Aρostolica; et Civitatunι \ίenetiaruω, Feπaria:;, 1-<'lorentice Janure de Concilio 
Florentino, edidit G e ο r g ί u s Η ο f m a η η S. ]., Roma 1950, σσ. 34 ~· 35 
καl 30 (Ν ο 37, 47). 

4 Αfιτ6&ι σ. 76 (Νο 89). 

i 

I 
I 
I 

Η' ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

α' 

Codex Harleian1ιs 56'24 f. 2071'. 
I Οί έν πάση τfΊ νήσφ Κρήτη οlκοϋντες τιμιώτατοι 'iερομόναχοι και 

ΠJ1ευματικοί, εϋλαβέστατοι ίερείς καl δσοι του β1]ματος, &πας τε ό χριστώ

νυμος τοϋ [(υρίου λαός, τέκνα έν Κυρίφ dγαπητd τι]ς 1Jμών μετριότητας, 

χάρις ύμίν Ciπασιν εί'η καl εlρήνη dπδ Θεου παντοκράτορας. 

5 ~Ιiμείς, κρίμασι11 οlς οlδε Θεός, τi}ς ίερδ.ς φηφισαμένης συνόδου1 
ά11ήχfJημεν εlς τΟν ύφηλδν πατριαρχικδν iJρόJιον η]ς Κωνσταντινουπόλεως 

&:πΟ η]ς δ.γιωτάτης μητροπόλεως J(υζίκου καl τi;ν τών ύμετέρωp ψυχών 

Uνεδεξάμεf}α προστασίαν. ΔιΟ καl γράφομεν ύμίν τοVτο, ί'να τΟ πρδ.γμα 

μαfJόντες ύπερεύχησfJέ τε ήμών καl ά11αφέρητε τΟ όνομα ήμ(Ον έν τ!Ί ίερfj 
10 τελετΠ τijς {}είας μυσταγωγίας έν τοίς διπτύχοις, κατd τΟ [{}ος. 

Έπεl δ8 καl έν τΠ 7ταλίq. ά:rα]λ{}ομεν διd η]ν άγίαν των ~Εκκλησιών 

του Θεοϋ S1ιωσιν, δεί καl περl ταύτης ύμiiς έν βραχεί πληροφορi]σαι· έπεl 

πλατύτερο11 παρd του δροv του έν τzΊ δ.γίq. έκείνη σvνόδφ γενομένου μαfΙιJ
σεσfJε. Γινώσκετε οVνι δτι τfΊ χάριτι του Θεοϊι γέγοι,εν f!νωσις τών χριστια-

15 νών, καl μεταξV ιjμωv καl τών Λατίνω11 οUδSν lτι σκάνδαλ01ι άπελείφfJη, 

άλλ~ ι]δη έσμέν έν ιlλλι}λως φίJ.οι καl αδελφοί. Πολλι]ς γdρ συζητήσεως κal 

πολλι]ς διαλέξεως γενάμένης έν τfΊ άγίq. σv11όδφ τfj κατd Φλωρεντίαν γενο

μένη περL τών μεταξV ήμών άμφιβολιCJγ, 8φά11η διd πολλών καl μεγάλω1ι 
άγίων, δυτικών μάλιστα, οϋς καl ι]μείς τιμώμεν καl δ.ποδεχόμεfJα ώς άγίου·ς 

20 καl διδασκάλους, Οτι αύτΟ τουτο Β λέγουσιγ οί Λατίνοι σ1}μερσν περl η]ς 

του άγίου Πνεύματος έκπορεύσεως καl άρχαία φωJηj χαl δόξα γέγονε καi 
έστl τών μακαρίων έκείνων άνδρών τώγ άγίων καl διδασκάλων· διά δη 

ταϋτα έκοινωνήσαμεν και ιJνώfJημεν αϋτοίς καt 1'jδη έσμεν τzΊ χάρι.τι του 
ΘεοV ποίμνιον εν ύπΟ ποιμένι ένi τ(j) Χριστφ. • Αναφέρομεν δε καl τΟ 

25 όνομα του μακαριωτάτου πάπα κυρίου Εύγε11ίου έν τοίς διπτύχοις κατd η]ν 
έκκλησιαστικι]ν συνήffειαν. 'ΌfJεν καl ύμείς Οφείλετε πάντες περιπτύξασ1Jαι 

καl άσπάσασffαι η]ν άγίαν έ1ιωσιν ταύτην καl τφ Θεφ χάριτας &:11απέμπειν 

έπί τfj τών χριστιανών εlρήνr; καl όμονοίq. καl μνημονεύειν, κατd τΟ [{}ος, 

5 ψηφησαμ.έJΙης cod. 12 πληροφορεΊ:σαι cod. 19 διττι%ών cod. 
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, C< ' ~ - oV εν καΙ πάντα τά έν τip Ορφ 
τσV ακαοιωτάτοv παπα ωσπερ και ημεις ποι μ · , < , 

γεγ;μ~έ:α στέργει ν καΙ σέβεο' καΙ iiπσδέ~ε~{}α~ 1 ώς Κ~!·ώς κ':τ:γι'~:ω:εγ:~ ε'να τε και διωοισμένα. Γινώσκειν δε οφει .ετε, ο τι πα- - . , 
νημ ,_ _ - < , ' ατσς του Χοιστου και 

λ ' "{} "ν τε υj ίεοιi τελετη του αγιου σωμ .. 
έκκ ησιαστικα ε η 8 

, , "',' _' < _ β'J.ό άνάγνωσιν τηροVμεν 
ταίς liλλαι-ς δ.κολου&ίαις και την του ιερου συ μ ο" υ 

30 

~ , ν 0 ύδεν τΟ σύ1'ολον lναλλάξω•τες · < ... 

ως προτερο I - I I ' "Α καl ή εύχ:ι} μου εrη μετd. πάντων υμων. 
-35 'Ή τοV Θεσυ χαρις και το ε ,εος . . '. 

11:[ητρσφάγης πατριάρχης Κωνσταντινουπολεως 

, αωμ' Ίουλίου ιε' 

β' 

Codex Η a1·leia1!tιS 50'24 f. '208τ- '208v · 

δ ' 'ι αυ~{}έντα καl οlκουμενικε πατριάρχα, 
Lτ ' ατέ μου εσποτα κα • λ' .Lαναγιωτ , , _ , μαι fJείον καl 1Sψη ον 

{j , 1Jεσπεσιωτατε και παν ει τι 

-&ε~άτατ_ε, ·εοχ~~~ι~:Jτ;: πέn~ι{}α εlς ΘεΟν ύγιαίνειν η}ν μεγάλην άγιω,σύνη~ 
και πρ(?μ:τ;~ιΟ ο~α:άγιον καl ίερώτατον σκijνος αύυjς εlς καταρτισμονβκ~ι 
σου και κ ' πληρώματος οη-

.5 σύστασι1' καl κοινt~jV dJφέλειαν nαντ~ς τ~V χριστωνυμου ' 

{}ειαν δε καΙ. χαρdν κ~( συ~τέ:ειαν 1!μετερα/'· 'πλατο δτε την εύλογημένην 
"Οτι καl πάσης~ η'δονη~ς ; ψvχη .u._ου' ει;;ι α ά αλλο ένφ ποδl χορεύων 

φωνi}ν ljκουσα τijς α'για; εν~σε~ως: δ~ο :εu~ν: τ-ς :ίστε:ς άγαγιhν εlς ένά
εκοαύγαζον «εϋλογητος ο Θεος ο τα π,.., η, η , , ~~ {}ρω-

... ' " ' " λ ' ~ οVοανώ χαοιl <ν> χαιρουσι και αν 
10 τητα»' οlμαι δε οτι και αγγε οι εν τφ - , ' ~ ' ' ~ {}· .. ώ Ξργω 

' ' ~ ' 'γ{} σαν καl εVφραί νονται ε πι τουτονι και τ φ ει κ ' ' 
ποι επι γης ηυφρα η " , , , τΟ τη' ν δυτικt}ν καl άνα-

~ , , Α nρέ{}η μεν γαρ το μεσοτοιχον 
τφ ηjς ενωαεως. φ, ., ' ~ ' ' • ι " ό όνοια τοϋ άκρογω-
τολικ1}ν έκκλησίαν διαιροϋν, η:{}ε δε~ ε:ρηνη οι κατ~ :.ς αγάπης και εlρή-

' ''{}ου Χριστοϋ τοϋ ποιησαντος εκατερα εν, • η , δ' , 
νιαιου ι.ι _ ζ 'ντα- Ηυ'φραν&11 ε και , δ ~ " ' ν τοιχον ευγνυ ~· 

15 νης lσχυροτατφ' ~εσμ,φ εκ~;::~ σία τd έαυτijς τέκνα μέχρι τοϋδε πρΟς 
εύφραίνεται και η μη τη ρ " η \ , Ι ,; δ επανιάντα όρώσα, 
άλληλα στασιάζοντα καl εlς ένότητα και ειρηνην η' η '· ' δft αί 

c , ϋ τijς οlκουμενης πιστοι ει v κ 
Πάντες συνευφραινέσ{}·ωσαν οι πανταχο ' - - οϋ {}αυ kαστόν· 

'{} - α' ού πιστεύουσι μετd ζεουσης της ψυχης 1 
το,ες α ετουσι κ ι J .. • ' όJ.υβδος έν ϋδατι 

- ' αl πεπτώκασι και μέJ.λουσι πεσειν ωσει μ • ' 
.20 πεσουνται γαρ κ , ~ , , 'πδ δ.λωνος 1lερινijς και κατα-

σφοδρώ καl άφανισffησονται ω σ ει κονιορτος α - 'δ τn-
, ' '{} α fj άγία καl οlκουμενικrι συνο φ • 

ποντισ{}Jjσονται οίτι~ες ovc πε: ο~Λτ ι φτ. ' ,έν ",Ε υ1Jρα fΙά).άσση. ~ΕγW δε 
έν Φλωρεντίq. γενομεγn, ως ο παι.αι αραω ρ • 

29- 30 δρω γειιραμμένα cod. 32 τε cod. ίερά co~. 
scripsit ρost correxit et μεσότιχον in μ . .εσότο~χον muta:lt·ι 

j , · um ψυνης post scnps1 . cod. 19 τϊι?ιες cοι . πιστεως pnm ,. 
quod postquam in Φαραω 1-nutavit 

12 dφήρηται primum 
18 συνεvφραι1'έσΕ-ησαν 

23 φαραός scripsit 

Μιχω)λ Καλοφρενiίς Κρ1lς, Μητροφάνης Β' 143 

μακαρίζω καl Επαινώ καl fJαυμάζω καl μεγαλύνω τοiις αυJΙκοπιάσαντας 

25 άγίους πατέρας έν ταύτη ηj ίερf!. συJΙόδφ. καίτοι ταύτα τίς διηγ1]σεται, τοVς 
κόπους, τοiις πόνους, τοVς μόχfJ·ους, τdς άγρυπνίας, τdς εν λιμip κα{ δίψ?J 
κακοπαfJείας, τών βv{}ών τd JΙαυάγια; καl άπΟ τόπου εlς τόπον μεταβαl

νοντες έ1' κόπφ καl μόχfJcρ, εν ψύχει καl καύσονι, δνειδιζόμενοι, {}λιβόμε

γοι, κακο<υ>χούμενοι, μέχρι {}ανάτου άγωνισάμε1'οι, (Vν καi ό πρώτος :καl 

30 ποιμ1}ν τijς Ά11ατολi'jς καl ποιμενάρχης 1]μών κεκοίμηται, τελειώσας η}J' 
φων1}ν τού ΚυρίοV 1]μών λέγουσαν «ό ποιμ1Jν ό καλός η}ν ψυχf]ν αύτοV 

τί{}ησιν ύπερ τών προβάτων» οJς καl ό ίερώτατος .Σάρδεων εν Φερραρίq. 

τj] πόλει καl Ξτεροι. "Όμως ταϋτα πάντα παλαίσματα καl δ.fΙλα τijς πίστεως 

1]μών γέγονε καl την δ.νταμοιβ1}1ι των πόνων δ Κύριος αποδώσει καΙ τΟν 
35 μισfΙόν, του μεν πλείονα, του δε έλλάττω τών δε καl έξίσου κατd τΟ μέτράν 

τοV κόπου. πάντες δε τοϋ μακαρισμοV έπιτύχοιεν καl μiiλλον οΖ μετd πίστεως 

πειfJόμενοι η} (Χγίq. συνόδφ δτι καl μεγάJ.οις .τισlν dγα{fοίς χρεωφειλέτηv 
lχομεν τδν πλουσιοδότην Θεό1'. 

Εlς δε τΟ δεύτερον καl πλείονα ·ι]γαλJ.ιασάμην καl δ.γαλλιcVμαι ilκούσας 

40 δτι 1} σ1J μεγίστη άγιωσύνη ά111}χΒη εlς τΟν ύψηλΟν πατριαρχικδν {}ρό1'Ον ηjς 
Κωνσταντινουπόλεως dπΟ njς δ.γιωτάτης μητροπόλεως J(υζίκου καl δτι ηJν 

τών 1}μετέρων ψυχών δ.J'εδέξω προστασία1ι. ΔιΟ καl ύπερευχόμεfJα καl dJΙα

φέρομεν τΟ Ονομα τr]ς σijς δ.γιότητος έν ηj ίερfJ. τελετj] njς Dείας μυσταγω
γίας κάl έν τοίς διπτύχοις καί πανταχοϋ κατd τΟ l{}ος, μνημονεύο<ντες> 

45 καί τΟν μακαριώτατον πάπαν ώς ή άγία σύνοδος διωρίσατο καl μliλλον δτι 
καl έπιστοJ3jν έδεξάμεfJα τijς σijς άγιότητος, ί11α μνημ01ιεύωμεν αύτΟν ο)ς 

καί ύμείς. 'Ένιοι δε τώ1' < lναντιο > φρόνων άμφιβάλλουσι λέγονrες, δτι τοiί 

διακόνου μόνου έστl τΟ μνημονεύει ν τΟν μακαρ < ιώτατον> πάπαγ έν τοίς 
διπτύχοις καί, εl ούκ lστι διάκονος, ούχί. ~Ημείς δε λέγομεν δτι πάντες οί 

50 ίερείς ... καl lδίως μνηνο11εύειν χρ1} έν τfj ίεριJ τελεηj μετd τΟ ~Εξαιρέτως, 
λέγονrες οϋτως. ~Έν πρώτοις μν1}σfJητι, Κύριε, τoii μακαριωτάτου πατρΟς 

1}μών ΕVγε11ίου πάπα ~Ρώμης καl τού άγιωτ< άτου> ήμών πατριάρχου J.V"Ιη
τροφάνους καl τοϋ άρχιεπισκόπου ήμών Φαντίνου· οϋς χάρισαι ταίς άγίαις 

σου έκκλησ{αις εJ! εlρ1}ν?J σcόους, εντίμους, ύγιείς, μακροημ< ερεύοντας καί > 
J55 όρ{}οτομοiίντας τΟν λόγον η]ς σιjς ιlληfJείαςΌ 11 Οϋτως εδ! δαξεν 1}μiiς ό ilρχιε

πίσκοπος τrjς πόλεως ήμώ·JΙ μνημω•εύειν μετd τΟ Εύαγγέλιον και έν τοίς 

διπτύχοις τΟν μάκαριώτατον πάπαν. Άλλ' οiιν ίκετεύομεν η)ν σf]ν μεγ[στην 

δ.γιωσύνην πέμψον εlς 1]μiiς εγγράφως πώς δεί καl κατd <τίνα> τάξιν λέγειν 

39 Εlς pro Έπεi scriptum 42 ι)ost προστασίαν in marginem : καi oV μό-
νον η] των ';Ίατέρων καi της σvγκλ1}του &λλά καi {}είq. ψίφφ κεχειροτόνησαι πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως. 58 post εγγράφως signum ... quod acl marginem referen
dum ubi μiiλλον πρΟς τόν &ρχιεπίσκοπο1ι •Jμων scripsit epistolographus. 44 ·58 
lacnnas manuscriρti primns editor suρpleYit 
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καi μνημονεύει ν, ί11α καi τών ένίων στόματα σιωπήσωσι και εν όμονοίq καi 

60 είρι}νη ψάλωμεν τψ Θεψ. Δέομαι καl περ{ τijς σfίς άγιότητος, ίνα ύγιαίνης 

καl τφ σώματι εν πολλαίς έτών περιόδοις καi εVf}υμείοις μετά τών συνοι

κούντων σοι έν εύφροσύνη Θεοϋ. "Εγiυ γάρ ένffυμούμενος τών γJ.υκυτάτωv 

λογίων σου καl τΟ ίλαρδν τοϋ προσώπου l!τι τε καl τΟ καλογνι»μον και 
άπλοϋν η]ς χρηστότητας καi τΟ συμπα{Ης, πάνυ {}αυμάζω σου καl έπαο'ώ 

65 καl δοξάζω καl π5σι κηρύτr:ω η)ν καλοκάγα{}ον γνώμη11 καl άρεη]ν, άκμf]ν 
καl κοιμώμενος φαντάζομαί σε έν τφ νοί' καi ίστάμενος καl κα{}J]μενος καί 

περιπατών οVδέποτε έπιλι}σομαί σου τfίς καλοκαγα{Ηας- άλλd δέομαί σου καl 

ίκετεύω, έν ταlς άγίαις εVχαίς μ11ημόνευε καl ύπf:ρ 1]μών τd πρΟς τΟν Θεόν, 

δπως τύχοιμεν τών αlωνίων &γα/lrΖιν έν η} ήμέρq. τι]ς κρίσεως καl τών 

70 έπινοιών καl προσβολών του έχfJροV άποφύγοιμεν. 'Έτι τε δvσωπώ γράφε 
1]μίν, εί i!στι σοι βουλητόν, ίνα μανfJάνωμεν περi τών ύγειώJ' τι]ς σ1}ς άγιό
τητος καi δριζε 1]μ'iν άναμφιβόλως τά πρΟς χρείάν κατd τΟ δυνατόν. Καt 
τουτο μετd {}ελ1}ματος του άφεντΟς του μπαίλου, ίνα καl '~] 1}μετέρα έξουσία 

fJεάσηται. At. ϋ.γιαι εVχαl τίjς μεγίστης άγιωσύνης σου εί:ησαν με{}' 1jμών. 
75 co σΟς δουλος καl τών δούλων τώ11 σών δουJ.ος JJfιχα]zλ ίερεVς δ J(αλο-

φρενfiς 1J-αρρώΨ l!γραψα. 

ΛΟΙΌΣ ΑΝΕΚΔΟΊΌΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΟΡΊΊΟΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Έν τQ'> uπ' aρι!λ 2118 (suppι 118) χειρογράφφ κώδικι τijς Έ,'Jvιxijς 
Βιβλιο{}ήχης τfjς Έλλάδος 1 περιέχεται (φ. 3r- 22r) J.όγος «τoii πα11σεβάστου 
Νομοφύλακος καt f(ριτοV Θεσσαλωιίκης Πω11σταντίνου του ~Αρμε1ιωωύλου 

ι το χφ. τοUι;ο, ανηΥ.Ο'\Ι·&:λλοτε εις τΟ έλλ. Γυμνάσιον Θεσσαλονίκης! {J;c' Cι.ρυ&. 
49, .περιεγράφη συντόμως ύπό του D. s e Γ r u Υ Sι δν Reνuc des Bibliothf:ques 13 
(190ii) 60. "Η λεπτομερεστέρπ περcγραφΊ) του κώδικος εχει ώς έξης : Διαστά· 
σεις 0.22Οχ0.145. Χαρτcρος (nλ1)ν των φ, 158-177 δντων :Ξκ περγαμηνf]ς) έΥ. φ. 
233 1Ίρι-&μημένων μεταγενεστέρως καt ύπΟ τ1'-ιν σημεριν1)ν μορφήν του (διό·η, ώς 
ελέγχεται έκ του εv φ. :t Πί·νακος περιεχομένων, μετσ.ξU των φ. 22/23 ύπfιρχον άλλα 
δέκα φύλλα, έκπεσόντα μεταγενεστέρως, .περιέχοντα δέ: .:Λέο11τος τοV &οιδίμvυ βαΜ
λέως 'Εγ~ώμιον εlς τΟJΙ άοlδιμον στεφανίτην Δημήτριο1'», άρχ. «{)αυμαστΟς ό ΘεΟς εν 
τοίς ... » και τ1)ν άρχΊ)ν τoiJ _ύπ' 'Qρι{)•, 2 λόγου). <Q δλος ΚόJδt'ξ, γεγραμμένος διό. 
διαφόρων χειρ&ν, του ιδ' η ιε' αtf\Jvoς· τα ύπ' &ριi}, 2, 3, 4 καt 7 δια τfjς ωJτfjς 
χειρός, δι' 1]ς καl δ πίναξ' έπίσης τα ύπ' &ρLft·. 1 Κ-αl 5. Στύ.χωσις βυρσ[·γη, Περcε
χόμsνα 1) φ. 3ι·: δ κατωτέρω δημοσιευόμενος λόγος, 2) φ 23r : άzέφαλος· έκ τoii 
πίνακας φαίνεταc περιεχόμενος: 'ΙωάιΨοv Χαρτοφω.α~ος Θεσσαλο1'ίr.ης τοϋ Σταυρα;)ου 
Λόγος εlς τCt {)αύματα του aVτoV μεγάλου άγ. Δημητρίου (ό:ρχ. «ό λόγος του μυρορρ6ου 
Δημητρίου τCt {}αVματα ... »), 3) φ. 70ν : Ζυμει'uιι μοΨαχο·U r.αi φιλοσόφου Έγκι:iιμωv 
εlς τΟΨ &γιον καΙ. ;π;αvέvδοξον τοV ΧριστοV μsγαί.ομάyτuρα ΔημιίτριοJ' (Ο:ρχ. «Δημήτριο; 
ό μέγα; Εν δ.{)λητα"i:ς ... »), 4) φ. 7Uι-: Κανι11' εlς τΟ γει•όμsμον {}α/Jμα παρα τοiί μεγlστου 
εν μεγαλομάρτυσι ΘεοδοJρου τοV Τήρωνος τφ πρώτφ Σαββάτφ τijς ι1γfας καΙ. μεγ/ι).ης 
Τεσσαρακοστijς (άρχ. «ό {)αυμαστός lιι άγfοις Ονrω; ΘεΟς ... ι>) 1 5) φ. 83ι-: Του lv r1γίοις 
πατρΟς ι}μWιt '[wάιινου δ.gχιεπισκ6που ΕVχαi'r:ωιι καl συγκέλλ~υ, Λόγος εlς την σύJιαξιJι 
τώJ' άσωμάr:ων (άρχ. «καi τοVτο τfj; liκgα; ιlγα(}ότητος, .. »), 6) φ. JΟ7ι-: Νείλου τοϋ 
&γιωτάr:ου Πατgιαρχών ΚωvσταντtJ'ΟVπόλεω; Έγκώμιωι είς τΟν Ε11 δ.γίοις Πατέρα tjμiiιJ• 
1'ρηγόριο1' δ.ρχιεπlσκοποJ' ΘεσσαJ.ονίκης (άρχ. «0Vδ8JΙ οVτως lπαχ-&8; ... )>), 7) φ. 149ι-: 
Μ11ήμπ τοϋ άγlου μάρτυρος Θεοδώρου τοiί 1-·έου {άρχ. «OV σκιiiς τCι. εVφρόσvνα ... »), 8) 
φ. 158r: Βίος καΙ. μαρτύριοJΙ τtjς άγΙας 'ΑJιvσ{ας τijς εν Θεσσαλωιiκπ ουγγραφεiς :iίαρiι.. 
ΦιλοfJέου &ρχιερέως (άρχ. «0Vδ5ν &ρεηjς τιμιώτεροJι ... »), 9) φ. 178r: Λι)γος lγ;.;ωμια
στικΟς εlς τΟν §ψ άγiοι; Παr:έρα ιjμWr Γρηγόριον τΟ11 fJεολόγον δ.ρχtεπίσκοποJι ΚωJ'σtαJ'
τιvουπόλεως, συγγραφεlς παρΟ: ... κυρίου Θεοδούλου τοϋ μαγίστρου (U:ρχ. «Ο1Ίχ ό':iτως σVδ• 
/111 Jjς οlμαt T6J1' πάvr:ω;• ... »). 'Εν φ. 2; «lJίΨαξ άκριβfις τoiJ παρόηος βιβλ[ου» {Qπ.ου 
δμως παραλεί::τεταt τΟ ύ;ι;' &.ριc&. 4). 'Εν φ. lO±v, 105ι- καl 10Gι- διάφορα σημεωJ· 
μα τα. 

ΒΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΛΙΡΕΙΑ!; ΒΥΖΑ.ΝΠΝΩ-Ν ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετ~; ΚΑ' 
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εlς την προεόρτιον έορη)ν τοϋ μεγάλου Δημητρίου τoii lJfυροβλύτου». CO 
λόγος οΌτος τυγχάνει, Εφ~ δσοv γνωρίζω, &νέκδοτος, εlvαι δΕ δλως Ciγνωστος 
εtς πάντας τσUς άσχολη{}έντας περl τΟ Εργον τοϋ Άρμενο:rτού/.ου. ~Εχρησιμο
ποιή{Jη δΕ ό λόγος olSroς, ΕUν δΕν άπατώμαι, μόνον υπΟ των Ο. 1'afrali ι 
καl Α. Ξυγγοπούλου 2 • 

CO λόγος ο-δτος &ποτελεί τυπικΟν δείγμα ΕχχλησιαστικΥiς ρητορικfiς, ι:Ος 
αϋτη &νεπτύχ&η Επl Βυζαντινών, χωρ(ς να κατορΟώσΌ ν~ &ποφύγη δ CΑρμενό
πουλος τα &πΟ λογοτεχνικfjς πλευράς Ελαττώματα τών τοιούτων λόγων : τΟν 
Ciμετρον Εyκωμιασμόν, η) ν συχνi)ν χρfισιv τών παρηχ1lσεων καl των μεrαφορων, 
κλπ. 3

• Συντεταγμένος είς &ττικiιν διάλεκτον 4, νομίζω, δτι εlναι έκ τών καλυ~ 
τέρ(JJν σωζομένων λόγων εiς τΟν δ.γ. Δημ1lτριον δ. Θεωρώ έπιβαλλομένην τΥ)ν 

1 Εl.ς τ&ς δύο περt Θεσσαλονίκης 

torzieme siecle καί: Topograρhie 
τΟ 1913. 

μονογραφίας του : Thessalonique au qua~ 
de Thessalonique, &μφοτέρας εκδα&είσας 

2 Συμβολαt είς τΎ]ν τοπογραφίαν τfjς Βυζαντι·νfjς Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 
194:9) καί: Αί περt τοϋ ναοϋ τfjς ιiχειροποι1]του Θεσσαλονίκης ειΜ1σεις τοϋ Κων~ 
σταντίνου "Αρμε·νοπούλου, Εν τφ ύπΟ δκτύπωσι'\• τόμφ έξω:οσιετηρίδος •Αρμενοπού~ 
λου, σ. 1 ~ 26, Εν&α δ συγγραφειJς χρησιμωτοιεt δύο Εκτεταμένα πως Εδάφια τοϋ 
Λόγου, μετά τινων δμως παραναγνό)σεων. ΔΕν δύναμαι ,,α συγκαταλέξω ούτε τΟν κ. 
Ζ η σ ίο υ, δν Πρακτ. της Εν , Α<&ήναις , Αρχαιολ. "Εταιρείας τοϋ Ετους 1913 (' Afi.. 
1914) σ.130, ούτε τοUς C lι, D i e hl, Μ. Ι, e Τ ou rn e a ιι, Η. S a la din, Les 
111011Un1ents chn?:tiens cle Salonique (Paι·is 1918) σ. 52 επ. ι 98 ση μ. 4:, ο{Jτε τΟν 
Έ μ μ. Β. Μ ά '\1 ο ν, Τα Δημήτρια, Εν π. Γρηγόριος δ Παλαμ<Ίς 30 (1948), 220-
230, μεταξlι των χρησιμσποιησά'\'των τΟ χ φ., διότι πά:ντες ούτοι ούχt Εξ αυτοψίας, 
dλλδ. μέσφ τών εLρημένων μονογραφιών τοϋ Tafrali Ελαβον γνώσιν τοϋ χφ. 

8 Πρβλ. Α. Ε lι Γ lι a r d, Εν "Ιστορίςι. τfjς βυζ. λογοτεχ'νίας~ του Κ ρ 0 υ μ β ά
χερ1 μετ. Γ. Σωτηριάδου, τ. Α' σ. 319 έπ., 322. 

<!, Λόyφ του 'l'rέματος, τΟ ϋφος δεν είναι ιiμιγό)ς &ττικό\•, clλλ' επηρεύ.ζεται Χα
ταφανΟΟς -δπΟ της γλcΟσσης τfjς Εκκλησιαστικης φιλολογίας. Πάντως ή ::τροσπάfrεια 
τοϋ "Αρμεν~πούλου, δπως χρησιμο;τοι1'ιση η)ν &.ττικ1)ν διάλεκτον, ΕπιτυχΎ]ς κατι:'t τΟ 
πλεtστον, ει.ναι έμφαγ1Ίς εκ της χρησιμοποιήσεως Εν δεδομένη ευκαιρίq. τοϋ δυ'ίκου 
&ρι<&μοϋ καi, μετά τινος Εκζηηlσεως, λέξεων σπανίων τfjς &ττtκfjς διαλέκτου (π.χ. 
λfίμα, ένεόςι γε1ινικός, &1ιαπεμπάζομαι), 11 χαρακ-ι;ηριστικΟ)ν ταύτης (π.χ. γλώττα). ΔΕν 
παραλεί;τει Ομως ό Άρμενόπουλος "\'6. διανfrίση τ1)•ν δμιλίαν του καL <'\ι/ι γλωσσικών 
στοιχείων fκ τοϋ ποιητικοίί λόγου τc"δν &ρχαίων· οϋτω χρησιμοποιει τΟ ποιητικόν: 
u δ' ( 9 ) ' , " ( , ' ' εοσ οτως φ. v και υ.μπι.ακημα φ. 6ι-), επισης τον ποιητικΟν παρακε(μενον: τέ~ 

{}ηπα (φ. ,3ι-}, τ1)ν δμηρικ1)ν !iκφρασιν : βαfJV λήϊον (φ. 18-ντ) κλπ. 'Ιδιαιτέρως χαρα
κτηριστικη εlναι {Ι Εν τφ δημοσιευομένφ κειμένφ &,•ίχνευσις έπτι:'t ΜΙ,ησrωρίστων Εν 
τοίς λεξικοtς συν-θ·έτων λέξεων, τ&ν έξi']ς: προσεπιχορηγώ, :·σvμπροεορτάζω, Vπερ&δω, 
fJπεράμιλλος, ύπερμειζό1'ως, Vπερμελφδώ, {r:ιrερερεlδομαι, 

δ Εlς εμε γνωστοt λόγοι, εγιω)μια 11 :ι;ραοφωνΊ]ματσ. εLς τΟν &γιον ΔημΊlτοιον 
εϊναι ol fξης: 1) .ΛέΟJ•τος του Σοφου, tγκώμtΜ' καt δύο όμιλfαι· Εδημ. ύπΟ τοϋ ί;ρο
μονάχου 'Α κ α κ (ο υ, Λέοντος τοϋ Σοφοϋ, Πανηγυρικοl Λόγοι ('Α-&. 1868) σ. 124 _ 
139, 2) του &ρχιεπ. Θεσσαλονίκης Ιlλωτί1'ΟV (ϊσως των dρχ&'\• ζ' αίώνος), εγκώμιο1J' 
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€κδοσtν τοϋ λόγου τούτου καΙ. /.όγφ τf}ς προσωπικότητος τοϋ ριlτορος ' χαl 
λόγφ τών ενδιαφερουσών πληροφοριών περl τΥjς έορτfις 2 καl πανηγύρεως τού 

εδημ. ύπΟ Θ. 'Ιωάν'\'0 υ, Μνημεϊα •Αyωλογικι:'t (Βεν. 1884) σ. 41 έπ. (Έν τίί 
μεταφράσει Σωτηρ ιά δοu της 'Ιστορίας του Κρ,ουμ.β~χερ, "Εν-&' _&νωτ. 3~7, 
&ντί: Πλωτ[1,0υ, κατα λ ά{Ι-ος: Φωτεtνου· Επίσης εν B1ωιotlιeca hagιograplnca 
gn:eca [Bι-uxellis] 18!15, σ. 36, :r.ατδ. λά-θ-ος: l)Jιotinos}., 3) τοϋ Κωνσταντ~J·ου • ~κρ~
::rολlτου, ιδ' αίώνος, Λόγος' εδημ. ύπΟ Α._ Παπαδοπουλου Κεραμεως, Ανα
λεκτα 'Ιεοοσολ. Σταχ. Α' 160~ 215. 4) Γρηγορlου, διακόνου καΙ. ρεφερε,•δαρίου, dγνώ· 
στου f.πo;.fjς, 'Εγκώμιο1'' Fδημ. ύπΟ Θ. 'Ι ω r.ί ν ν ο υ, "Eγfi·' ιiνωτ. σ. 67 έπ. 6) Ίωάν
νου του Σταυραr.ίου, διακόνου καl χαρτοφύλωως Θεσσαλο'\•ίκης, του ιγ' αί&νος' πα
ράφοασις είς &πλουστέραν γλώσσαν· fδημ. Εν τι{:! Θησαυρφ Δαμασκηνου τοϋ 
Στουδtτου (Βεν. 1570), έν τfl Θύρι;ι τfjς 1Ιετανοίας (Βε'\'. 1795) καί, δρ{}ότερον, Εν 
Ν. 'Ελληνομ'\'. 13, 189 έπ. ΤΟ πρωτότυπον &.νέχδοτον. 7) Νικήτα, &ρχιεπ. Θεσσαλο
ν.tκης, του ια' αUΟνος, Είς τα {)αύματα· έδημ. ύπΟ Α. Σ ι γάλα, Εν Έπ. '_Ε τ,; Ευ~. 
Σ;τ. 12, t\17. 360. ('0 l<' r. Η a 1 k i η, εν Anal. Boll. 55, 37G, .παρατηρει., οτι δεν 

' ' ' 'ζ ' ' δ' '))' ' τού ποόκειτα~ ;cερt τοϋ }Ι/ικι}τα του εκ llfαρωγειας, ω; νομι ει ο εκ στης, α, ,α περι 

π;οκατόχου του). 8) ΕVσταfJίου μητροπ. Θεσσαλονίκης, τοϋ ιβ_' αί6.Jνος, Λόγο~ εγκ~
.ιιιαστι.κόc:· έδηιι. ύπό L. Η ι-, 1' a f c 1, Eustathii J\Ietropolιta:: Thessaloιncensιs 
~lJιlSC~la (1-<"~·ankfuΓt 1832) Hi7- 182. 9) 'Ιωσιjφ, ~ρχιεπ. ~:σ;αλο'\•ίκη~, • το~ -&' 
αίcϊηιος 'Εγκό.ψιον· fδημ. ύπό τoiJ ρrΟσοου 'Α ρ σ ε 'Ι/ ι ο υ, Του οσιου πατρος ημων .. 
'Ιωσ1J~ ... εγκώμιον (Μόσχα 1889). 'Α·νέκδοτοι δε οί έξης: 1) Λόγος του όσίου Θεο· 
δότου, έπισκ. 'Αγr:ύρας, εν χφ. 'Ε<&ν. Βι.Βλ. Νεαπόλεως Ιί c. 33 (πρβλ. Anal. 
Ηο11. 21, Q9G). 2) 'Εγκ(hμιον d.νωνύμου, ο-δ 11 ιiρχ1l: «Πρε:ιrόj-τως lxεί:j•ot ο[ ίερογJ.υ-

0 Δ' ' ' ' ' ' Μ φικοi διδάσκαλοι ... », f.ν Μ. Βατοπ. 427, φ. 1-:, 3) -~ο εγχ~Jμια α'\'ω'\•υμων~ cν · 
Βατοπ. 802, φ, 31α- Cι4. 4) Μελετ/ου του Συριγου, ..Λογος, εν :VI. Βατοπ. <J03, φ. 
31α _ 34. 5) Διονυσίου ίερομ. εκ Σιατίστης, l:γκο)μιοΨ, Εν :Μ. Βατωτ. 385, φ. 503 · 
523 (πρΒλ. Σ ω φ ρ 0 ν (ο υ Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Συμ.πλ. 'Αγιορ. Καταλόγων Βατο· 
:τεδίου 7 α1.. Λαύρας σ. 16) G) Νεοφύτου, πρεσβυτέρου, l:γκο)μιογ, ~:ν χφ. 1189 Έ-&ν. 
~cβλ. Παοισίων φ'_ 112- {ι~ (πρβλ. Τ a f ι- a 1 i, Thessalonique κλπ. σ. ΠΙ). K~t 
J. " J ' ' ' - {j ' Λ 
τσ.υτα ω:Ον περl. τ(ί\ν λόγων· ;τερt δΕ τοϋ βίου καl διηγησεων, :τερι των 'αυματων η 

του μα~-ι;υρολογίου του άγ. Δημ~1τρίο:1, βλ. Biblio;heca ~ ~1agiogτ. ~neca, '-~·, 35. 
Περl δε της σχετ 1 κης ύμνογραφιας, βι,. Σ ω φ ρ ο γ ι ο υ .b: υ σ τ ρ α τ ι α δ ο υ, ε'\· Επ. 
~Ετ. Βυζ. Σπ. 11, 120 ·150. 

ι ΤΟ U.ξί.ωμα τoiJ "Αρμενοπούλου--νομοφύλαξ καL κριτ1Ίς-&κ τcΟν UΛ'ωτέρων της 
δt:~αστικΊ]ς 'iερσ.Qγiας ~:πl. Rυζα'\'tί'\'CJ:")ν, δΕν εΙνω βέβαιον, ε&.ν ώφείλετο &ποκλειστι
:χιϊJς εl.ς τ 1)ν προσ~πι:χ1Ίν ιiξίαν του, ΊΊ καt είς τ))ν στεν1)ν συγγένεια\' τfjς μητρ6ς του 
?ο(](}ς τλv α1.'τοχρά.τορα "Ιωά'\•νψ• τΔν Κα'\'τα:χουζηνό'\'. Δεν ~:χει μέχρι σ1lμερο'\' &πο· 
κουσταλλω-θ'fι -β·ετικ1) Ύ''ό}μη περl. της πραγματικης ιiξίας τoii δρyου του· Υσως το~το 
' ~ 'I εται καt εΙ. ς τΟ πο/ ύιωοφον αυτοϋ · Εν μέοει '\'οιιιzόν, εν μέρει \'ομοκανονικο'\', 
οφει , · · · · · ' · ~ · ~ · ·. , • δ ' 
Εν μέρει δογματικόν, εν μέρα λεξLκογραφι.κόν. 'Εν παση περιπ~ωσ~~ι. η σπου 'αιο~ε-

α κα&αρίδς fοανιστtκ{j f:ρ\ιασία του-{] Ί~ξάβιβλος-παρδ. τους ενδοισ.σμους των 
ρ ' . ~ ' ' ' " " , ' ''<c 
μεταγενsστέρων νομικ&'\', &"χει ύπfρ έαυτης τ-1)\' μεγ[στην διαδοσιν, 1;ν ε~χεν επι_ε'=' 
συνεχεlς α!.ΟJ\'ω;, ε! ς Ί]ν διό.δοσιν, Οσον zαl. αν f_βο1ΊfJ>ησεν 11 τύχη, δε~· δυναται ,παν~ 
τως ,.α ε1ναι rf.μέτοχος ·{1 :;τρακτικότης, με-&' fjς Υιτο αϋνη συ'\'τεταγμενη. Π:ρι του 
τίτλου σεβαστΟς καl τcΟν διαφόρων διαβα{J,μίσεό)ν του, ;τ:ρβλ. D U C a η g e, Glossa· 

-riunι, τ. Π σ. 1339 έπ. 
~ Αί. έορταl α:Οται ήσαν πολυήμεροι, Ο.ρχόμεναι &πΟ της 20 'Οκτωβρίου καt 
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πολιούχου τfjς Θεσσαλονίκης, τfίς περιγραφfίς του ναοϋ τijς Παναγίας τfiς 

~Αχειροποιήτου 1
, &ς καl των πληροφοριών περl τfiς Καταφυγi)ς 2

• 

Περt τΥ)ς π α τ ρ ό τ η τ ο ς τη~ όμιλίας ταύτης οlιδένα λόγον Εχομεν, Οπως 
dμφιβάλλομεν· άντιi1-έτως, έκ τfjς παραβολrjς πρΟς CJ.λλα 8ργα τοϋ cΑρμενο

πούλου, πρέπει να δεχ{}ώμεν &διστάχτως τοϋτον ώς συντάκτην τοίi λόγου' 

οϋτως, έν τfi «Κριτών Προκαταστάαει», άποτελούση τΟ προοίμιον_ τfις Έξα

βίβλσυ, άπαντώμεν τας σπανίας λέξεις: ύψοποιδς (σ. 2,4) καl άναπεμπαζόw 
μενος (σ. 6,13), τaς οποίας χρησιμοποιεΊ καl ε!ς τον λόγον του (φ. 7v, 4v, 
13v). ~Επίσης τ<Χς παρηχήσεις: Όντως Όντα (σ. 2,1), δίκαιον καl δίκαια 

(σ. 1,1) κλπ. cΩσαύτως Εν τi] ΈκfJέσει της όρffοδόξου πίστεως ~ άπαντώμεν 

τi]ν φράσιν : «Διό καl την άγίαν Παρffένον την ιlρρήτως αVτδν τέξασαν 

Θεοτόκον προσαγορεύομεν ώς τδ1• ένα τi]ς Τριάδος τετοκυίαν Θεόν», συγγε

νεστάτην πρΟς η)ν Εν τcQ Εκδιδομένφ λόγφ φράσιν : «Σl: γdρ εlναι τφ Οντι 
iJεοτ6κον όμολογοVντες πιστεύομεν, τΟν ένα τfίς Τριάδος άρρήτως ήμίν τετο· 

κυίαν Θε6ν» (φ. 20r). 
CΩς πρΟς τΟ ε τ ο ς τlϊς Εκφωνήσεως τοϋ λόγου, ου δεν προκύπτει Εκ τοϋ 

κειμένου· έUv α't πληροφορίαι του Ν ι κ ο 'λάου Π α π α δ οπού λ ο υ Κ ο-

περατούμε'\•αι τljν 3 Νοεμβρίου· διυροϋντο δf. εtς τρεΙς περιόδους : α) τό. προεόρτια, 
άπΟ 20 Εως 25 •οκτωβρίου, κα&' 8. 8τελεϊτο καΙ. 8μπορικlj πανήγυρις, β) 1) κα{}' 

έαυτΟ έορτή, 6.π0 της έσπέρας της 25 καL Ολόκληρον την 26 καl γ) τΟ όκταήμερον, 
άπό 27 Όκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου. Πρβλ. Τ a f r a 1 i, Thessalonique σ. 138 
έπ. Έν τούτοις, κατιl τΟν Λόγον τοϋ 'Άρμενοπούλου (φ. 17v}, ή έορτή διήρκει Ολό
κληρο'\' τΟν μηνα 'ΟκτcΟβριον' είναι δε πι-θ-ανωτέρα ή Πληροφορία αϋτη του Άρμε· 
νοποίιλου, τΟ'Uλάχισtο'\' δια τΟν ιδ' αί&να, διότι, κατα σίιμ.;ττωσιν, Εχομε-ν δίιο λόγους 
τoii άρχιεπ. Θεσσαλονίκης Ί σ ιδώ ρ ο υ (έν χ φ. 1192 Έitν. Β ι βλ. Παρισίων), έκ

φωνη-&έντας κατα τΟ αύτΟ Ετος (1393) κατα η)V πρώτην καt δευτέραν ΚυριακΎιν τοϋ 

'Οκτωβρίου, 8.ς χαρακτηρίζει ώς Κυριακας των προεορτίων (πρβλ. Τ a f r a 1 ί, 
Th6ssaloniqne σ. Ιν). ΠερL τfις έορτης καl της πανηγύρεως έκ τ&ν βυ'ζαντιν&ν πη
γ&ν σπουδαιοτάτη είναι δ 6.νώνυμος διάλογος ύπΟ τΟν τίτλον «Τιμαρlων η περl των 

κατ' αύτδν παθημάτων», του ιβ' αί&νος, 8χδο{}εlς ύπΟ Β. Η a s e, Notices et 
extraits, 9 (1813) Π σ. 163 • 246, μετό. σπουδαίων σχολίω'\'' '\'εωτέρα Εκδοσις ύπΟ 

Α. Ε 11 i s s e η, Analekten d. mittel-u. neugr. Literatur, τ. 4 τεUχ. 1 (Λειψία 
1860) σ. 44 έπ. Περi του έορτασμοϋ έΝ Κωνσι;αντι·νουπόλει, βλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ 

Πορφυρογενν{Jτου, "'Εκ-&εσις της βασιλείου τάξεως, κεφ. Λ' (ΚΑ') Ε.ν τfj 

ι3κδόσει Α. νogt, Α' (Παρ. 1935) σ. 113~115. ΤΟ Ciρ-&ρον του Έμμ. Δαβίδ, 

Τα Δημήτρια, εν Ήμερο.λογfφ έ1Υν. καl φιλανft·ρ. καταστημά.των (Κωνσταντινούπο· 

λις 1906) 2, 399-402, δεν κατώρ{}ωσα "α 'ίδω. 'ΕπL πaσι πρβλ. Φ. Κουκουλέ, 
Βυζαντt'\'&ν βίος καl πολιτισμός, τ, Γ' ('Α-&. 1949) 274 έπ. 

1 Πρβλ. Τ a f r a Ι i, Topographie σ. 161 έπ. καί, κυρίως, Α. Ξ υ γ γ οπού~ 
λ ου, Αί περl του ναου κλπ., σ. 5 έπ. 

8 Πρβλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ·ύ λ ο υ, Συμβολαl σ. 7 ~ 20. 
s Ρό.λλη-Ποτλη, Σύνταγμα 5, 454. 

! 
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μ ν 11 ν ο υ I περl τών ΕτΟΟν καΗ' α διέμεινεν έν Θεσσαλονίκη ό <Αρμενόπου

λος ε!:ναι &κριβείς-:τερl οίι πολλαl άμφιβολία.ι ύφίστανται-πρέπει δ λόγος 
ούτος νa 1ξεφωνή1Jη μεταξu τών έτών 1360 καl 1383. Έaν δμως 1] 'Εξά

βιβλος συvετάχ-&η έν Θεσσαλονίκη περl τΟ 1345, ώς εχει γίνει δεκτόν 2
, τα 

δρια ε[)ρύ1'ονται μεταξU των έτcίη 1345 καl 1383, καίτοι, μέχρι τοlιλάχισrον 
tού 1349, δτε εληξεν ή α'tματηρCt στάσις τών Ζηλωτών, είναι δλως άπίf:Ι-αvον, 

δτι ό Άρμενόπουλος πα έξεφώνει τΟν λόγον τούτον πρΟ τfjς καταστολfiς της. 

'Αντιι9έτως, ό lδιαίτερος {J-αυμασμός του πρΟς η)ν νεότητα καl &&λητικότητα 

τοϋ άγ. Δημητρίου, προδίδουν μdλλον, δτι ό όμιληηlς ήτο ήλικιωμένος, 

συνεπώς δε δτι ό λόγος Εξεφωηi{}η ΠL'ι}ανώτερον πcρΊ τα τέλη του βίου του. 

~Ως πρΟς η'ιν Ίl μ ε ρ ο μ η ν ία ν τfίς Εκφωνήσεως του λόγου, μετCι. τας 

&νωτέρω s διαπιστώσεις, δεν δυνάμε{}α να ε'ίμεDα βέ~αιοι, ώς ό Α. Ξ υ γ γ ό· 
π Q υ λ ο ς 1 , δ τι ό λόγος ΕΕεφωνή-&η την 25 Όχτωβρίου 5

• 

ΔΗΜΗΊ'ΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

' Pnenotiones n1:y·stagΌg·icc:c (Pataνii 1697) σ. 143. 
2 Πρβλ. Α i μ. Χ έ ρ τ σ ο γ, Πραγματεία περl. του Προχείρου 1\ τr,ς Έξαβί

βλου Κω'\'σταντίνου τοϋ •Αρμενοπούλου (Μόγαχον 1837) σ. 16 έπ. καl Σ π. Σ α κ ε λ· 

λ α:ρ ι ά δ η,,, 8ν 'Αρχ. Ίδ. Δικαίου 12 ι1945) σ. 191 έπ. § 23. 
3 Σελ. 147 σημ. 2. 
4 Συμβολαl σ. 8 σημ. 1, Αί. :τερl του ναοiJ κλπ. σ. 5. 
5 ΤΟν κ. Στέφα'\'ον Ν. Κοuμαγούδηγ, τ.φ., δστις εϊχε τlιν καλα:σύνην 

,,α μf. βοη-&ήσυ ε!.ς τ+ι·γ άποκατάστασιν τοϋ κειμένου του Λόγου, εύχαριστ& {}ερμό· 

ται:α καl έκ της -&έσεως ταύτης. 



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

3r ToV πανσεβάστου νομοφύλακος καl κριτού Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου 
τοV eΑρμενοπούλου, Λόγος εlς την προεόρτιοv έορη]1' τοϋ μεγάλου Δημη

τρίου τοi.ί ]:fυροβλύτου, {jτις έν τφ να(j) τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής ~Αχει

ροποιήτου τελείται. 
5 "Αλλ.οι μ8ν τd n'jς έορτι'jς δρώντες Δημητρίου, Ον έγW τών δ.ριστέων 

τοV Χριστού γενναιόταων οίδα, καl i} πάσας έγκοσμίους Uτεχνώς ύπεραίρει, 
Οπως αν αVτοίς εl'η βεβουλημένον, διάκεινται εV δέ, οlμαι, πάντες, οlς νού καl 

φρενών δπη σDν μέτεστιν- οVρανοi.ί γdρ μέγε{}ος καl κάλλος 1}λίου καΊ σεJ:r}
νης μαρμαρυγdς καl Δημητρίου η]ν έπέτειον έν Θεσσαλονίκη πρόσοδοJΙ τών 

10 άπάντων οVκ l!στιν, δς oVχl διd {}αύματος dγει. ~ΕγW δέ, οϋτω ταύ{}' όρων, 
τέ{}ηπα καl έκπέπληγμαι, γέγη{}ά τε καl καταινώ ώ ς καl λόγοις lμοι γε 

τοίς δυνατοίς-άξίοις γdρ oV ποτ• l.iν φαί ην ύμνijσαι καt λογικώς προσει-
- , ο;, , / , , , β β "I' , , 3v πειν-ειπερ οιον τε μαι γενοιτο, και προηρημαι και ε ουι Λημαι-εκ γαρ 

τών 1}μΖν ένόντων και ΘεοV τdς άπείρους εVποιίας εύγνωμόνως άμείβεσ{}αι 
15 κελευόμε{}α-καl ύμνfίσαι τd: υjς έορτiJς ξύμπαντα μέν, fjκιστα. •Άλλης γdρ 

ύπέρ την έμΎjν έν λόγοις τοϋτ' έστιν έξεως· τουτl δ~ οVχ fjκιστα ταύτης τΟ 
Οαυμάσιον μέρος, ωσπερ κεφαλfjς τυχείν δμματα μόνον ij γλώτταν lπιλε

ξάμενος. 

Άλλd τί πρώτον έvταV{}' έρώ; Τίνα δΕ πρώτον, καl σ{}ένος δσον έστι 

20 μαι λογικόν, εVφημήσω ; Πότερον, τΟν εVφημ ούμενον, 1} την εύφημίαν 
αύη}ν; ι: Η γd:ρ εVφημοi.ίσα, τfl εVφημίq, δηλονότι συJΙευφημείται, τοΖς 

λόγοις εVφημουμένη. •Ό τε γdρ εVφημούμενος έντ αϋ{}α γενναΖος άριστεύς, 
πάντας, δσοις ποτ εγγVς κατ~ αύτΟν εύμοίρησε γεγοJΙέναι, παντδς φυΎjν 
μετεσχηκriJς άγα{}οV, τοΖς φαινομένοις, οlμαι δ' δτι καl τοίς νοουμένοις1 

25 λαμπρώς ύπεραίρει, μόνος έπι γfjς {}εόffεν μύρων πηγdς άκενώτους πεπλου
τηκώς, εί καl ξυμπάσης είεν τfjς γfjς οί ταύτας διd πωιτδς άρυτόμενοι, 

4r Wσπερ 11 οiΊν καl εlσί, καl τεράτουργιών καl iJαυμάτων ύπερεκχείν πέλ.αγος 
χάριν έκεί{fεν εlληφώς. ΕiΊ v)ν έαυτοV πόλι1• καl τfjς οlκουμένης πάντας 

έκασταχού, οlς αύτός έπικεκλήσεται, κακώς καl πονήρως τών σωμάτων και 
[ 30 τών πραγμάτων η κdl τών ψυχων έχουσι, ποιοVντος έκάστοτει fj τ' εύφη-

30 ποιοVντος : ποιού1ιτων χφ. 
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μία πόλεις πάσας τ[j προfJ.έσει καl τοΖς (/σμασι παρελαύνει. Δijλο 1, δ' δτι 

καl τοiiτον 1} οϋτως εVφημοiiσα πατρις αVτοV και πόλις πασών τd: πρεσβεϊα 
φέρει των πόλεων, νοiiν ύπερ αύτdς πλουτοiiσα και λόγον, καl τΟ σέβειν 

ΘεόJι, φ{)όJ•ος δ' έρρέτω, μώμος τών rlληΗευόντων κδ:ν τοίς οlκειοτάτοις 
35 δ:πέστωι πασώJι καl αύθις εlπεΖν διεJιηνοχvΖα των πόλεων, έζ ών εVποιίας 

"{ί ' , ~ <' , δ' , Q ' νειας αντιμετρειν, οσα γε εις VΨαμιν ανυρω:πινηΨ 1]κει, καl οlδε 1, αϋτη 

καλώς καl δεδύvηται. Τώ1' μεν ούν α.κρων έ1ι τούτοις, Wσπερ έν σvλλογι

σμοίς δύο κειμένω11 δρων, τijς έμiJς Εν λόγοις ύπερανεχόντων δυνάμεως καl 

4ν μείίjζΟJ'Ος i} τfj::; παρούσης CίJηικρυς πραγματείας όντων1 &ποστατέον έστLν 

40 Εν τ(j) παρόvτι, δτι μηδε περl τούτωJι εlπεΖν η)ν δ.ρχi]ν προυffέμεfJα. 1ΌV 

δε μέσου τούτων, καl o:U χάρο' τΟν παρόντα λόγον ένεστησάμεiJα, λέγω δε 
η]ν εύφημίαν τής νiiν έορτής, τούτου νiJ11, ώς οlόν τ' έστί, προσαπτέον, 

εl' γέ πως εlπείν περl αVτοV δυνη{}είημεν l!μβραχυ γοiiν η]ς dξίας· εί δέ τι 

μετ~ζV καl περl έκείνων ό λόγος έρεΖ, άνάγκπ πάντως έρεί τiJ γιγνομέη;, 
45 κα{} {}ν και ό περl ανδριάντας lρών και τl]γ oV δ Uνδριdς έστι και ύφ' aV 

γέγοvε, του μέν, μεγαλουργίαν, τοi.ί δ' εύφυί'αν έξειπείν άναγκάζεται. 

ΈκπέπJ.ηγμαι τοίνυν, ώς έφην, ύπεράγαμαί τε καl καταο'ώι oV τιjς 
έορτής ξυμπάσης τΟ ποικίλο1' καl προσφ'ές καl χάριεν U.ναπεμπαζόμε-νος-

49 τοVτο γdρ 1}μίν U.πείρητο των ύπ8ρ 'tjμiiς Ον, ώς εί'ρηται, οlμαι δ' δτι καl 

Sr ούδενΟς Οντος dξιόχρεω περl ταύτης εlπείν- 11 άλλd: τfjς παρούσης προεορ

τίου ταύτης την έναρμόνιον καl μουσικωτάτην έμμελιj ψαλμφδίαν καl τΟ 

γάνος όρων τε καl. διακούων, i}ν ή τού μεγάλου τούτου πατρlς καt πόλις 

οVκ dποχρων ήγησαμένη τΟν σωτήρα ταύτης έJΙ τ(j) τούτου μόνφ JΙεip τοΖς 

άρίστοις ('(σμασι προεορτάζεσ{}αι, IJ.μα καl η] παγάγνφ Θεομήτορι έν τiρ 

55 ταύτης νε(j) προεορτάζεο' οVκ άγJΙωμόJιως αVτΟJ' με{}' δτι πολλής έπε1ιόησε 

τfίς ραστώνης. }{εWν φημί, δότε <μοι> κάν τούτφ μικρΟJΙ ένδιατρίψαι τψ 

λόγφ τfjς {}έας βιαζομένcρ τfί χάριτι., ώ φιλό{}εοι και φιλέορτοι, δν τών 
καλλίστων εlναι και περικαλλεστάτων έπl γiJς {}εαμάτων και 1Jαυμάτωv 

έπέκεινα, οίον πάλαι τΟ Ρόδιον καl δσα έπl των προτέρωγ λέγεται κατ' αVτό 

60 γενόμενα χρόνων, των άπάντων ούκ l:στι-v δστις lδWν η U.κούσας oV τί{}ε

ται. Των γdρ ίερων καl {}είων σηκδJγ οVχ όμοίως τοίς δ.λλοις καl οtτος 

Sv κα{}ίδρυται, τοίχοις, λέγω, κα( πινσοίς καl κίοσι συνιστάμενος, jj rlλλd κίοσι 
τών έπl γιjς μόνος μόνοις, τοiiτο δ1) τΟ 1?αυμασιώτατον τοίς φιλοfJεάμοσιν, 

1lπανεχόμενος πάντοfJεν, Ον τάχ' δ.ν τις δ1]που μηδf: τών έγγείων, άλλd τών 

65 έJ'αερίων είναι J.ογίσαιτο, των κιόJΙων οϋτως lδWν &νέχοντα. [Εl'ποι δ~ αν τις 
" ' ' , ' " .δ ' , ' - , λ(j ' ισως, και προς αυτον αιφνης ι ων, ει μεν των αστρον·εαμονων εί'η-τών 

65 • 76 Έν χφ. 1Ί περίοδος : Εί'ποι δ~ liν τις.. προσψαVσαι. Ετέi}η διιl μεταγε· 

νεστέρας χειρός, έντΟς περι{)ωρίσυ· 'ίσως πρόκ.ειται περL παρεμβλήματος. 
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γdρ ;τολλώ1ι f!ν τοί ς υπερ τούς πολλοlJς Jjκωτα μεμνijσ{}αι δεί~γεώδους 

Εζ ϋλης Εν dέgι τοfιτον φαίνοv εl1ιαι σWμά συνεστΟJς §π~ f1ιιαυτ6Jν πλείστας 

περιόδους- ξηραl γdρ llν αVτcjJ (οιω9·υμιάσεις Εκ γijς άνιοϋσαι :πρΟς αVτδ 

70 λογισΠείεν of τΟϋτον ύπω•έχο11τες κ[ΟJ'ες, διd τΟ μέγε{}ος ;.ωl τΟ συJΙιζάνειν 

διεκεκριμένως, οlογ ;-ω( συμπιλοϋσ{)αι, δγ;ωύμεναί τε καΙ γινόμεναι οVκ 

r1fJέατοι. El δε τών fJείωγ κ:αl ίεροφαντiJ)Ψ ι:lνδψVν σκην1jJΙ liνω{)-εν ώς 

1jμδ.ς ΘsoV χατετηνεγμένην προνσίq., f}v άέρος εlλικρί11εια συ1ιέι.ει καfJ' 

6r f:αυυ)Jι ύποδεδεγμένη, γι'] γάρ, ό.Jσ:rερ ταύτην εVλαβουμένη, 11 τοίς καλλίστοις 

75 αύτ1}ν ών εχει κιόνων δεξιουμένη προαπαντf!.ι οlωιε/ δεδοικυ/α ταύτης προα
ψαVσαί]. 'Ήδη δέποτε χα[ τις τών γεΨ1'tκών τΟ λiJμα τοVτον lδrbν καl τijς 

{Ιέσεως 'ύπεραγασfJείς, f1ντιστρόφως l'σχειν α:UτΟ11 n]J' κρηπίδα :ϊτρδς τΟν 

δροφον άπεφr]νατο· οϋτω {)εϊόν τι τέρας ό {}ε(σς ού rος δοκεί τε καl l!στι 

ναός, οVχ δπως αl'φνης ένίοt.ς όφ{}είς, dλλ' αlεl καl πάσιν δρrhμεJιος. 

80 ίΤοιαVτα μΕν oVv δήπουΠ.ειι ι'J.ί.λοις f_γταVfJ' οlς εlπον εlκασι9'17σεται καl 

ρηΠJ}σεται]. 'Εμοt δΕ δρα η)ν περικαλλέστατοv τόγδε καl περιβόητο1ι ούρά

νιοJΙ έν γj] 1ιεWν δρώντι πρΟς τ[j Πείq τfjς ένταϋ{}α Θεομι}τορος εlκόνι, fj πp 
Οvτι {}εό{}εv, ούκ έζ ι;τινοίας 1j χειρός riνf}ρωπ{γης, οϋτως ΟρfΙιος, ίκέσι.ος, 

έσχημάτιστω, διd τΟ τοV κτήτορας, ώς άληfJ1)ς αίρεϊ λόγος, ΕνταV{)α γεγε-

85 ι'ημένΟ1' δ..μπλάuημα, ού χάριν r.αl τr)ν 'Αχειροποίητος, κατd τdς ράκει 

πρc[Jην κα) r.,εράμφ δεσποτιr.dς έ1ιτυπω{)είσας μορφdς εVδοκίq. τού {)εα1'-

6ν {}ρώπαυ λόγου, προ;!σηγορ[αγ Sσχε, καl ταύτης αιJτδΥ τιjς 'Αχειροποι1}του 
nροσρ1]σεως, δ:ξιοVv έπzjει τολμijσαι. Χειρ{ μf:ν γάρ οVκουJ• άν{}ρωπίη;, f'jδε 

τ(ηι έαυτιjς r!Jκοδόμησεν οίκον σοφί(J. καl στύλοι ς έπτά, χατd τΟ σολομών-

90 τειcν Sπος ύπήρεισε ταύτη καl ούτος καl κατεσκευάσ19ω καl τοίς κίοσοι 

{ηιερηρεϊσ{}αι δοκε(· τοσοVτον αVτοV τΟ ύπερφυf:ς καl ξε1ιίζ.ον καl οϋτως 

ύπ8ρ λόγον οlιτος άν{}ρώπινον καl γεγε11ijσ{}αι δοκεί χαl συνέχεσ{}-αι. lJfαρ

τυρεί δέ μου τοί ς λόγοι ς χαl τrl κα{}~ έκάσnjν Εν τού τ φ γινόμενα· Πεία γdρ 

αVτ(j) χrlρις (iγω{}εν έπαν{}εϊ, δι' ijν nιστοl πάντες εlς τούτον δεl συJιιόγ-

95 τες, γγώμης άύτr7Jγ δ.μl] γέ Π?J καμ.νούσης, &νάπαυλαν ϊσχουσι καl φαιδροl 

πάνυ καl γεγη{}ότες ΕπαΨίασιν ο('καδε, τi]v ψυχ1)ν όμοV γαγύμεγοι καl τd 

πρόσωπα. 

Td μf_ν δ1) τοϋ ναού τοιαΓπα καl σϋτως ύπερφυii, {}-αυμάτωJΙ Οντως 

99 έπέκεοια, οlι τΟ μέγεΠος ι}λί κο γ καl τΟ κά}λος οίον· δ σα τε καl οία τd 

7ι· περ{ αύτόν τε κα( έν αύτ:ώ, τών 11 έλJ.ογίμω1ι καl {}είων ά11δρών, έτέρφ τφ 

πρότερογ /) νύν 1}μίν φιλοπόνως έζήτασται καl τεχνικώς §κπέφρασται καl 

λογικώς κάλλιστα ταίς φιληκόοις τών καλλίστων ψυχαίς παραδέδοπlι, ϊδιον 

τούτο γεJηιαίον πεποtηκότι σπούδασμα, διδασκάλων των έ,γ aύτip φαο-'ομέ-

80- Sl 'Εν χφ. ή περίοδος : 7ΌιαVτα μΕJ' ... ρηΟψJsται. έτέ{!'η 

ρας χειρός, Εντός περιι9,ωρίου· 'ίσως πρόκειται πΞρl παρεμβλ1lματος. 

διδ. μετσ.γενεστέ-

88 {jδε: η δε χφ. 
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γων πάντων καl νοουμέΨω1' καl οlς οVποτε τδγ ναΟ11 lδείν συJ•επεσε το-Uτωι 

105 προκείμενΟ1'1 rlκριfiέστατόJΙ τε rλμα καi χαριέοτατον. Καl δ γε ταϋτα μαfJείγ 

καi {}αυμΔσαι βουλόμεγος, fκείvcρ σπεύσας, λογικώς συγγι'}'έσΠω. Td δΕ: njς 

προεορτίοv ταύτης, δσα μi11 ηj σπουδl], οlα δε ηj ποικιλίr;_t τιiΊ1' rfσμάτωγ 

καl τfj φαιδρότ.ητι, μόγοις τοίς 1Jντεf1υμημ,ένοι; %αl οϋτω ταVτα σvντεfΙει

κόσιν, ούχ, Ciνευ μ);1' τιjς 19είας ροπrjς καi μαρτυρικ1'jς SμπJ;ο[ας, ρητέα τε 

110 r.αl γραφi] ηj κατ' άξίαν δοτέα· οί γdρ αύτοl μόνοι τε τών τοιούτωγ έφευ

ρεταl-iJείων γciρ εlσl1' &εl μυστηρfωγ !Jφευρεταl-ϊωl τούτωγ i'Jντες τυγ-

7v χάJιουσο; [lι~;ταιγέται· οlς δε 1}μίγ μετ' αVτοVς Χέγει11 1] γράφεο,, tί.J.J.ω; 

λέγειν καl γράφεtJ' περl αVτώγ έ'πεισι.. 

Τίς ούJΙ τοίς §γταVι9-α μέλεσι π]ν διά1•οιαν οVκ lκπλι]ττεται; Γίς τΟν 

11.5 JJoVν oV iJαμβείται ; Τίς, l;'γ{}ους ύφ' 1jδο•ηjς οl•χ δλος γινόμενος, ταίς 

τούτων tvγζιν, ώς πάλαι τώ1' σειριjγωγ οί παραnλέοντες, (1J.ίσ%εται, k'Jιι9εν 

μ.SΨ φδdς άκούων μελιρρύτους μαgτvρικriς, Εκεϊ:fJεJ' δΕ: ύψοποιώv καl 1?είων 

κατή%οΟς qσμriτων γιγόμεJ'Ος, οVκ ε% γJjς &λλ' έξ Όλύμπου δο;ωύJ'των r'jδε

σfJαι. ; Έι' οίς, οVχ δ φασί, ταίς ilσ.-;τίσι, τοiJγαγτ[ογ μέντοι μfiλλοJ' 1}μί·ι• 

120 σvμβαίJΙει, oV γdρ τd: ihτα βύομε1'; δπερ iJκείι;αις, ί'να μη φωνJjς τ6)γ Επq.

δόντων εlσακούσωγται, γίνεται, QJ.λ' ilναπετά1-'Ν',{ιεν-ύπερηδόμεfJα γdρ τι{J 

&κούσματι φων1jς τώJΙ iJJΙταVΊΨ έπqδόJJτωγ-γiJν μ5ν 11]ς {γΠ.εν, 11ύν δΕ njς 

8r ΕκείΠεγ ακούειν γλιχόμεγοι. ΤαΤJτ.α δέ, τίς 81' ηjς άξίας li έγγVς καl διηγ1}

σαιτο, ,ω] δη γε δξίως ij λογικώς εlπείJ' ε·Uφημ1}σειε1'; < Ί.'ούτ> οι γ γάρ, 
125 Οτα11 τις και fJατέρου μόνο11 Ο:κούσας rf-σμ,ατσς τύχη, πρrlς εlδότας Ν δ λόγος, 

εί'τι-; ό τι"(J Θει{J προσηκόντως! εl'τε ό τφ γεJψα[φ τούτου Βεράποντι 1 Εν μόνπ 
ΘεσσαλοJΙίκπ ηj πόλει τούτων δ.:τίοκεκλJ]ρωται, f:'γ{}εος δλος, §γε0ς παντάπασι 

γίνεται τού μέλους α1Jτού τιjς εύφημίu.ς 1]ττώμεγος. Τί 81ι τΟ1' νVJ' καl 

&μφοl11 το1Jτοιν έγταϋΠ? ιlκούοντα πα{}είγ άνάγκη ; Ούχ 8 τοVς lνΗουσιών~ 

130 τας 1} {}είωJΙ ποτΈ φαπών (lκούσωιτας Ιi1ιω{)εv, τc"(J μεγέΠει καταπεπτωκέΨαι, 

ύφ' 1]δοvιjς έρραστωγείσfJαι, lπt δε τούτοις δn:ασι η)ν διά1'οιαν Εκnε

nλιjχΠαι ; "Ίσασιν ο[ πεπειρα,ιιέJΙοι, οlδ' έξαιρέτως τώ1• τελούvτωγ 1] πόλις, 

οVκ dγνοεl τFjς οlκοιιμέγης τΟ χριστώ1ιυμον φϋλον fjδη δε τι] μετd fJαύ-

134 ματος φ1]μυ κα( μέχρι των άλJ.οφΊJλων ταVτα προt}ει. Τοσούτον δ~ Sμοί γε 

Sv μόνο11 lνταϋ{}' l::'στιγ εlπεϊ:1ι· οlμαι 11 γάρ, α)σεt ποτέ τις ψδικώΨ άπάJΙτων 

όργί{}ωγ εlς Sv γέγονε σvνδρομ1) καt πω,τΟς εϊδους μουσικών όργάνω11 

συνέλευσις, ύπερq_,δόγτcον, ύπερμελcρδούηων καl πάσης περιγιγομένων 

αlσ{}ήσεως, 1] ε~' ποτέ ης οVραγοiJ καl γJjς αlσff1]σει ληππ] σύμφωνος γέγο

νεν ψδή, λόγου nαντΟς ύπερτέρα, τούτο εlναι η)γ παροiισάν προεόρτιον 

140 άρμΟJ'ία1' καl τέρψιν. 
ΈγW μεν οϋτω περl τ{jς {ορηjς ταύτης καl φροΨεlΨ, W παρόντες, Sχω 

καl λέγειν, πλi]ν εl καi δ.ξίως, οVκ οlδα· οίδεγ ύμών 1} λογικ1) τι'jς εV{}ύτη

τος στά{}μη, ό τfjς άr.,gιβείας τών γεJ'ομέJιων χ.ανrbν, 1} τών καλλίστω11 λυδία 
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βά~ανος, 1] τών λόγων dδέχαστος ψijφος. <Η δε πόλις ύμών τιJς &γχινοίας 
145 δια ταύτην καl τΓjς σοφίας, πiiσιν δμοV καt πάσαις, l!Πνεσί τε καl πόλεαιν, 

δαοις ~αt δσαις έκασταχοϋ δf. τιJς οlκουμέ1-·ης αύτη γινώσΥ..εται, κομιδij 
9r προσηκοντως {)αυμάζεται, οVχ~ δτι μόJ:ον τοιαύτην έν τοΖς (jσμασι προ];εόρ

τιον λόγου κρείττω συιιτέΒεικεν έορη)ν-τοϋτο γdρ κdl μέγα ()γ, δευ;έρου 
πρΟς τΟ ρη{)ησόμενογ κέκριται λόγου-άλ?.' δ τι καl τΟν ταύτης Jtολιούχον 

150 τΟ μέγα τών μαρτύρων κλέος, τ) καU' αύη]ν i]κον, και U.λλως πρεσβεύο~σα: 
συνεορτάζει ν !!γ ν ω καi σvγγεραίρει ν η] Θεομ1}τορι, f} καl τών κατ' ούοανΟν 
dγγέλων ο)ς dληfJώς lστlν ύπερτέr;:α. Ταύη7 γdρ μόνη, &τε πλείστον διενη
νοχυίq τών πόλεωJι, καl τοϋι' έχρfjν εV εnινενοijσiJαι, ηj πανάγνω τΟν καl 

την ψvχ1)ν άγνΟν καl τό σώμd συνανυμJΙείσ{}αι Δημήτριον, 3ς ηi τijς παρ-
~155 ~-ενίας μεν άγνείq πρΟς ταΖς G.λλαις iι.ρεταίς καλώς σvμβεβιωκWς έ1• γfl τοΖς 

επουρωιίοις, τοΖς dVλοις, μετd σώματος άνταγωνιζόμενος καl τώ δι' αϊuατος 

δε 1}γνισμένος έστt καl μαρτυρίου λουτρφ, 8 παντδς έν τij ψuχfl ρυπτι~ώτε
ρόJ• έστιν ύσσώπου, δσφ μηδε ρύποις, δ φασιν, 8'τι δευτέροις μολύνεται, η} 

_::ι:; 9ν τών οVρανών ύψηλοτέρq., τΟν ούρά1ιιον επt γijς ]I όψfΗντα καl τοΖς οVρανοΖς 
160 καl τότε ;ωl 11ϋν f-μπολιτευόμενον ?iνΟρωπον, διε και τijς δ.νθρωπείας &πηυ

τομόληκεν οVπω φύσεως. Άναβασμοϊς γdρ lνταϋtJ·' εχρ1)το πνευματικοϊς,-ές 
άρεη]ς εlς άρετljν προϊWν καl πασcVν κατάκρας εχόμενος, μέχρις αν είς αVτΟ. 
φiJάσειε τι]ς δ.λη{}οϋς iJεογνωσίας τΟ μέγιστον δο]ρες, η] πδ.σαν εύ τljν οl
κουμένην, u)ς αύτzl ffεοσδότως άποκεκληρωμένην, Θεοϋ προνοίq. διεζαγούσrι,. 

165 τΟν ταύτην καλώς τοϊς {}αύμάσι διι{}ύνοντα καl η]ς έι>εγκαμένης αύτΟν ώς 
ίδιαιτάτου λάχους εfΊ &εl καi καλώς :προϊστάμενο ν καl ταύτην Θεοϋ περιέ
ποντα χάριτι, τi] κορυφαίq τών ύπερκοσμίων ταγμάτων άκρότητι, δ φασιν 
οί ίερομϋσται, τών έν κόσμφ μαρτύρων τf]ν κορυφαίαν καl αV{}ις εlπεΖν 
άκρότητα. "l1ια δε καl τοϊς πρόσω καl μι) κατ' αVτδν προβι]ναι τΟν λόγον 

170 γένηται, προσβ1}σεται δε τzl φιλαν{}ρωπίq. iJαρρ1]σας, fj τδJι εύμε1ιέστατον 
IOr άρρήτως fιμίν ΘεΟν έτεκε, τfj {κ 11 στειρωτικι]ς δ.γίας μήτρας έπαγγελίq τοϋ 

Θεού η] ς ήμών εί'νεκα σωτηρίας προεληλυ{}υίq., dμβροσίq. τε δι' αγγέλου καl 
{}είφ τραφείσπ νέκταρι, χρόνο)1 δτι πολVν τοV ναοϋ τοϊς &δύτοις ύπερ έν
νοιαν ένδιαιτωμένυ τόν, εl καl μ1) έκ στειρωτικfjς, έζ άγίας μέν τοι μ1}τρας_ 

175 πολλών εϊνεκα σωτηρίας, οlς αVτΟς dγωγΟς εlς ΧριστΌν έμελλεν έσεσ{}αι, 
ΘεοV χάριτι προεl .. ηλυ{}ότα. "Αγία γdρ nάντως ή {}εία _γfάργαριτώ, καl τών 
0 I - I - λQΟ Ο \ \ 0 I 11 - δ' ' αγιων ταις κρειττοσι τφ καυ· αυτηv μεν εφαμιι.ι.ος, τφ ε ταvτης {}ειοτέρφ 

τόκφ καl ύπεράμιλλος-τΟ δένδρον εκ τοϋ καρπού καλώς γινωσκόμενον
καl {}είφ ρ1]μαiι τεfJραμμένον, φ ψυχdς μάλιστα fJεοφιλεΖς G.ντ' αμβροσίας 

180 πιστεύομεν G.νω{)εν καl νέκταρος έστιiiσ{}αι. Td γάρ, a τQ καιριp ;-ωl. τοΖς 

πράγμασι πρόσφορα, παρε{ς οίίτος ά{}ύρματα καl 1'εανιεύματα έν πάνυ σφρι-

------
144 [ιμiiJ1ι t ύμεϊ:ς zφ. 
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γώσπ τ?ϊ 1Jβυ, τοΖς δ.γίοις καl μετd τών δ.γίων αVτεπάγγεJ.τος ένδιαιτ(iσ{}αι 

IOv δέδοται καl τοΖς πολλοίς είς τd ?iδυτα τιjς εVσεβείας τών 11 μυστηρίων κατd 

τοVς ίεροVς ?iνδρας, ό στρατιωτικδς εVζωνος JΙεανίας χεχώρηκεν. Εrπω 

185 τούτων τd μείζω· Ον γdρ ένυπόστατον του Θεου Λόγον έν τοΊς έαυτfίς έγκά
τοις άρρήτως αϋτη συνείληφε, σάρκα δι~ 1]μiiς τΟν λόγον τοϋτον γενόμειιον

καl η] ς παρ{)ενίας άλωβήτως έχούσης, ώ ξένης κυιjσεως, τέτοχε καl φ σω

ματικώς πάντων, ών τfj ήλιχίq. προσφόρων Sδείτο, φιλοπόνως μετέδωκε, 

τούτου τijς διδασκαλίας τΟν λόγον Sγκάρδιον εl'J.ηφειι ούτος Θεού χωρητικΟν 

190 τΟν έαυτου νουν ε;εργασάμε1ιος πολλάκις τε καl έnl πολλών αύτδν τέτοκε, 

-τdς iJ·είας ρήσεις διd πολλών μαρτύρων άποστολικώς πιστοίς άνf}ρώποις 

παρατιf/έμενος. f{αl τούτφ πάλοι αVτr)ς διετέλεσε διηκονηκώς, ούχ ών αύιδς 

1ιήπιος ό προαιώ1·ιος ΘεΟς δι • 1jμiiς γεγενημέ11ος έδείτο~ταύτα γdρ η] ς 

U.ειnαρι9ένου μό1ιης τi'J άγιιείq. καΟ?jκεν-dλλ' fiπερ άνδρωiJεlς αύτip ποιεΖν 

195 l:πετείl.ατο καl α δεύτερον επι γijς μετd δόξης δφffεlς άπαιτι}σει, α καt 

Δη/ο)τριος οfιτος ό μέγας, αVτφ πει{}όμενος, διαρκώς έξετέλεσεν. Εύμενείας 

ΙΙΓ γdρ 11 αVτφ πά1ιτων μάλιστα περο]J' καi φιλαν{/ρωπίας, 1'j, εί βούλεσ{}ε, 

εύσεβείας μεν ά11τl η]ς εVμενείας, φιλοfJεtας δε U.ντt τfjς φιλαν{}ρωπίας, 

φημί, οlς και τδ πiiσί τε και πάντων άπΟ του διακειμέ'J-•ου καl ί1λεω προσfjν 

200 άκρο&σffαι και όμιλείJι καl ταυ{}' δτε τφ τιJς_ ύπατείας άρχr]ς δγκφ κατεβρί

ffετο ij μiiλλο11 κατεπυροϋτο· καl τών προπεμπόντων καl παρεπομένων 

ά1ιάγκφι εlχε τzl δορυφορίq. βρενiJ·ύεσΟαι καl των βαρβάρων περιγενόμενος 

ijν, καl τών l:11αντίων άφειδώς κατακόπτων τdς φάλαγγας, ύφ' ών ούκ έπt 

γ1]ς βαί11ειν καl πρΟς γι)•' όρaν ι:Ιλλ' ύπερ11εφεϊν καl τΟν αlffέρα τότε βλέπει ν 

205 κατηναγκάζετο. Ένταυδα χρηστός, εύμενι)ς φανεlς ό σφριγW1ι τfj νεότητι καl 
τip τιjς καρδίας όργών α~uατι ζέοντι, έν{}α τοVναντίον πiiν καl τοΖς παρηκμα

κόσιν η ώμογέρουσι {}αυμαζόμενον φαίνεται, i} μάλλον, ύπερηφανείdς ένταiJiJα 
ΙΙν καταφρονήσας, έν{Υ {Jπεροi;φία διαφερόντως τιμiiται. Οϋτω γνησίως και 

οfιτος ύπηρεη]κει τip Θειp· καiJαρώς γdρ εlς έάυιΟν τΟ τών {}είων έντολών 

210 δ.νz}ρηται πρόσχημα, φ συνιjν &εl καl πνευματικώς, οlς G.ρτι μ8ν ffαυμα

τουργών, άρτι δε διδάσκων έωρiiτο πολλούς τε η,, δι' αVτών τοVς μεν τψ 

Χριστψ προσαγόμενος, τοVς δ' εlς αVτΟν στηρίζων τε καl σiJενών, οVχ ύπΟ 

τΟν μόδιον, dλλ' Επl η)ν λvχνίαν τΟ11 τijς άλη{}είας λύχνο1' τιffεlς καl δαι

μόJιωγ αύτώ11, οVχ δπερ έ{}vών, καταστρατηγών, 3 μάλιστ' f;·ι' αVτφ προυρ-

215 γιαίτατον, ώς μδ.λλον αρχιερέα τότε δοκεϊν αύτδν i} στρατηγόν, όπερ ijν 

αύτοκράτορα. Έκ γdρ μικροϋ καl οVτος σπινΒ·fjρος-έτι γdρ f;ν τd τijς εύσε

βείας &παρρησίαστα-λαμπάδα ταύτης dvijψε τότε περιφω11], έργφ μiiλλον 

η λόγφ τΟ χράτος αVτijς διδάσκων τψ προκινδυνεύειν ταύτης έλέσ{}αι κα! 

219 ταύτης εϊνεχα πάντα προέσ{}αι, γένους λαμπρότητα, νεότητος Wραν, χρυσόν, 
I2r U.ργυρον, λί{}ους τιμίους, επαρχίας, δορυφορίας καί παν·fJ.' 11 ών ήττώνται 

τijς ήδονιjς καl τijς δόξης δ.J·Ορωποι, α τότε Δημητρίφ τcp {}είφ πάντωv 
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μάλιστα περιόντα, παρεώρατο. Εlκότως οVν tiρα καl προσηκόντως και 

συp·ευφημε'ί τούτο1ι 1j ~ιύ1ι εVφημοVσα τ[j Θεομήτορι καl παιανίζουσα συγγε

ραίρει, Ηαυμαση]ν τι να κα{ Οπως έζειλεγμένην τούτοις έπι1-•ενοηκυία τελετην 

225 πασών, ες lδίων 1jρμοσμένην τοiί μ.έλους, έζ ών τΟ πωιαρμόνιον, φαίη τις 

U.1', i!νταVι?α μδ.λλον (}yακρούεσ{}αι μέλος. El δέ δ1) καl παγκάλη η)ν όψιν 

1} Θεο,ω}τωρ 1]ν-εt' γε δε'ί καl μέχρι τούτου r.αίν~ έμβαυ]σαντα, προιεναι 

τΟ,, λόγο1'-ψ.ιος (}λλος lν r.Δσμcρ φανείς, ψ τΟ {fε'ίον καl πδ.σιJΙ &πρόσιτον 

έJΙοικi}σαν φώς, το1';ς έ1ι τcp σr.ότει τijς δυσσεβείας tjμδς πρότερον δντας, 

230 λάμψαν πεφώτικε και φωτός υίοVς άJΙτl σκότους είργασται καl σοφίας τΓjς 

(iγω η)γ φυχ1)ν εlχεγ lΙμπλεω, οϊαν έπρεπε1' είναι, τ(ηι ώραίοJΙ κάλλει παρd 

τούς υίοVς των άν19·ρώπωιι καl η)ν Οντως σοφίαν, f7 σωματικώς ήμ'ί1ι τέτο

ΙΖv r.ε1'. Άλλd r.αi Δημήτριος !! πάντως δ {}ε'ίος, Wρq τε πάση τΟ σώμα κατη-
1 ' Q ' , " ~ ' ' " 1 , • • ' ' ο' γΛ.αί"συη, την οψιJ! ων ευπρεπεστατος, φωσφορος αΜ.ος εν αστρασι προς τ υς 

235 έαυτοV δοκώ;ι tjλικιώτας, ες οfι ;:άριγ οίδα τι)ν έ'νδοJΙ χαρακτηρ[ζεσΒαι-τfρ 

γdρ τίjς Οψεως εVπρεπεί, τΟ τΓjς ψvχι]ς οlκουρσ'ϋν εVγενές δηλο?ται καl 

χάριε-ν, Wσπερ τ(jj τi]ς οlr.ίας περιφυ.γεί, τΟ τοϋ οlr.οδεσπότου μεγαλοπρεπές, 

καl Βησαύρισμα τΟ Ε.γκείμενο1ι τού κιβωτίου τiρ πολυτελεί-καl πασών 1]v 
δρετών lδέαις έμπρέπων, ώς πάντων τε και έαυτοϋ, τού χρόνου, φημί, και 

240 τί]ς 1}λικίας μειζόγως ύπερφέρειν, κω9Δπερ Ε:Ότιν δτε καl λί&ο1ι τίμιον τJί 

διαυγείq, καl τiJ λαμnρότητι καl τοiί μεγέ{)-ους όρώμεν έαυτοV μειζόνως τοίς 

εlδόσι τd τοιαύτα κgίγει1• τιμcύμεΥΟ1'. ~Αλλd μηδεiς ύμών, iΊ.πει.ροκαλίας 

ε1ιτα·V{Jα τΟν λόγον, ώ πατέρες και μυσταγωγοl r.αl φΟ.οι, καΟικετεύω γρά

ψηται, εl καl τd τοιαVτα παράγει· οϋ γdρ ί'να η] Θεομήτορι τΟν {}είον μάρ-

245 τυρα παραβάλ?J, ταV{}' οϋτως εϊρηκεν, oV γdρ οϋτω τετύφωται ij δπονε-
~ ~'-Ι'{}'~,,'- '~ 1 '""'"'' "α'' Ι3ι- νοηται, ως και ται\ ο Λεγω1ι ενJ'οησαι, UM. ι ν , α ταυη; τε οντα κ ι τουτφ 

τυγχάyt]ι παρ' έκάτερον διηγ1]σηται, r.Vσπερ ll11 εt' τις άρίστης δεσποίνης καl 

στρατηγοiί γειινqίου πλεονεκηjματα διηγοίτο καl χάριτας-η'j γdρ μετd τΟν 

Οντως Οντά τών όντων ύπερτέρq, παραβαλλόμενοtι ούδέιι' lστiν ε{;ρείν, 65σπερ 

250 ούδ' αστέρα τ/Ον άπλανάΊν, iJ r.αl πλανωμένων, :ι-jλίcρ-καl 'ίνα μδ.λλον α~>ς 

οlόJΙ τε δείξ?J τ(jj τι]ς κεχσριτω,ι_tέJ'ης -ύπερφυεί Δημητρίου νiί11 n)JΙ χάροι οVκ 

&πει%ότως σVJ'εσοτάζεσ{}αι. Τοιοiίτος δέ ω,, ό τών dfJλητών τού Χριστοiί 

' ' ' δ ' ' δ' {}' 5' ' μέγιστος καl τοσαύτα και τοιαVτα τα μεν ρασας, τα ε πα ων ( ια τον 
ΧριστόJι, μ'Ι] που τών αύτip γεγομέ11ω1• tλαττογ 1} μικρ(jj μείζον {}εόifεν 

2.55 .Υμιέγκατο ; Ούκ lστι. τοϋτο, ούκ Sστι1" dψευδΎ;ς ήμών ό Θεός, φιλότιμος 

ό ΧριστΌς δωgείται, χαρίζεται, ύπεgμειζόνως αμείβεται, επιβραβε-ύει τdς 

ύποσχέσεις, προσεπιχορηγεί Ίdς Επαγγελίας. Ταiίτ~ !lρα και τών γινομένων 
I Τ I ~ β' Λ I I Cl > ~ λ Τ τ(j) μεγαλcρ τουτφ τας αμοι ας μυριοπλααιογας, μη οτι γ εκατονταπ ασιο-

259 νας, liνωiJεJΙ αVτδ11 άπειληg:έναι γομίζω, τοϋ Χριστοiί ταύτας αVτiρ δι~ άγα
Ι3v ~{)ότητος 11 πέλαγος Ι!.πιδαψιλευσαμένου, τάς τε αλλας ι:Ίρετdς δαψιλώς ύπkρ 

δ.παντας Εσχηκότι καΙ η) ν τijς χαρfJεJΙί ας λαμπάδα μετ' έλέοvς δτι πολλοV 

I 
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κεκοσμηκόΗ. El' τις άι,απεμπαζόμενος οlδε η)ν U.νω γει•ομένφ• αυτφ {}είαν 
δόζαν και τfιν J.αμπρότητα, η)ν ζένψ·. υίότητα-ζένη γdρ όντως rj Θεοϋ 
υίδν τι{}-εμέ~·η τόν tiνfJρωπον-η)ν καιγi)ν μετd Θεοiί βασιλείαν, τΟν πλοV-

265 τον τδ1ι δ.(ρατον, την τρυφι)Jι την CίκέJΙωτον, τr)ν κάτω πάλι1ι προσγενομέ1•ηv 

αύτ(j) καl πρΟς πατριαρχιiJJ1 r.α/ βασιλέωγ προσκύJ•ησι11 κα/ μετ~ εVφημίας 

αVτώJΙ προπομπr)J' καi δορυφορίαν, μt) δτι γε ύπάτω1ι κα{ ύπάρχωJΙ κα( 

στρατηγών κατ' αVτδν αVτοr.ρατόρων, τώ1' Εζ iJr.είJΙου πάντων καl δντων 

βασιλέω~· καl έσομένων κρατοiίντι, δτι βασιλέως ένδς έ'ρωτι fJείφ τιμdς 

270 Cίπεώσατο, τών εVαγών ύπερλάμπρων οί'κων τdς μυριάδας, τιiJν αlδημό11 ωJΙ 

τΟ πλ1]iJος πανταχού η]ς οlr.ουμένης λατρών, άν{}' ών ένταϋ{Ι~ έκέκτητο, διΟ 

14r καl οί ς μυρίοις τυχΟγ έλατρεύετο, jj ταiίfΥ α γι] τε καl πόλος aVτip δωροφο

ρεί, ΙJς τε έζέφυ καl 1}ν Sρωτι τών {)-είων Cίφijκε καl πρΟς Ον ύπερφυώς 

άναδεδραμψ1-ει, τ0γ λόγον προσϊ]σεται. Kal παρίημι η}1ι τών ϋμνων έμμέ-

275 λειαν, η)ν δαψιλε[ωι τ6Jγ φ(Λτων, τών r.ωδώνωJΙ τΟ εVρυfJμον1 τCiλλα, οlς ό 

τiin• ά{}λητώγ τού Χριστοϋ κόσμος παρd τών ιfν{}ρώπων άγάλλεται. Τάχα 

μεν τiρ τούτου μειζόνως iΊ.πόνασΒαι, τάχα δε καl τψ τοιούτων αVτδν έμμε

λών lίνωfJεν rί:σμάτωJΙ, καl λαμπάδω1ι, καl σαλπίγγων καl τών lίλλω1ι μου

σικώJΙ δργάf'Wν εlf)/σ{}αι κατή κο ω• τώJΙ μf-1• εlναι, τών δέ ffεατήν, δτ' εν 

280 σώματι ην, r.al τών κοσμικών παντάπασιν ούκ άπέστραπτο. Των δi: μύρων 

την Ιiβυσσον, τώ1ι fJαυμάτω1' τΟ πέλαγος, δι' ών τά τε U.λλα τών dνηκέστω1ι 

νοσημάτων καl λοιμοl λύονται παρd δόζαν, {}άνατος δ.ωρος δραπετεύει, 

βαρβαρικά τε στρατεύματα dοράτως-Sστι δ~ δτε καl όρατώς-τfj μαρτυρικzl 

14v τούτου παJ.άμυ συγκόπτεται· καί τυρωΙJΙικΟν καταταράσσεται 11 φρύαγμα, 

285 πiπτον dοράτως εύ{}iις καi γεκρούμενον, f1 τ1]ς οlκουμένης έκασταχοiί ijδι

στον όσημέραι fJέαμα καl τερπvότατωι δ.κουσμα πρόκειται. Εί' τις ούν πάλιν 

ταϋτ' U.νωfJ"Ev l:ς δεύρ' &ναπεμπάζοιτο, τΟν λόγον !/τι μδλλον προσήσεται. 

Πόσων έκείγωγ CίζιώτεQα ταVτα εlσi μυψάδω1ι; 'Όσω1ι έ'μοι γε δοκεiν 

μικρδς ψηφ'ίδος μεγίστη σμάραγδος, τijς εVπορίστου καl παισl11 εVώνου, 1j 
290 πολύτιμος καl σχεδδν δυσπόρωτος, δ.πασιν, δταν τις ταVτα καi 6.γ{)ρωπίJΙως 

ορq.. Οϋτως, δπερ είπαν, μυριοπλασίοJ-•α τών παρα{)έ-ντων τd εύρημ .. ένα τι'ρ 
μεγάλφ εlσl και ffαυμαστφ Δημητρίcρ καl δαψιλώς οϋτως ό ΘεΟς οίδεν Cίμεί
βεσΟάι τοVς αύτοiι τοίς .f}ε[οις χρησμο'ίς πιστεύοντα; καl τοιαύτας U.νωΠέν τε 

καl κάτωθεν τdς &1ιτιδόσεις ιiπέχουσο•, ol μό1'α τd κάτω διd τΟν όντως δ1ιτα 
295 Θεόν, τΟν Χριστόν, βδελυζάμενοι. 

~Αλλd ταύτα μέν ένταV{)" έWμεν, Sζω τέ μαι δοκεί1ι κα( οVκ [ξω τijς 

προκειμένης ύποΒ·έσεως Ο1ιτα. Περl δi: τijς έορτijς και Ί.ερiiς η]ς παρούσης 

I5r προσόδου, βραχέ~ Cf.ττα λέγομεν, εlll δοκεί, δfJεν τε η)ν άρχfιν έ'σχε και τίνα 

τΟν τρόπον οϋτως Επενοιjθη, έχει δΕ. οϋτω. [{α{ σκοπώ μkν πρΟς τούς ούκ 

300 εlδότας δk-εl tiρα που καί τοιες εlεν-ό λόγος ώς JΙουJΙεχώς, ώς εVσεβώς 

καί {}εοφιλWς καί ώς τών η)ν άρχ};ν ταύτ171ι έπινενοηκότων Cίζί~ς. Σέβει 
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μεν τδ1ι μέγαν ά{}λητΎ;ν 1} τοϋτοι• Ε:νεγr.,αμ,έιιη πόλις r.,α{ διd .παντδς τοV 
l!τους, δι~ U.ς άνωf}εν άπέχει παρ' aVτaV δωρεάς τε καl χάριτας, σέβει δε 
αVτδν ού% ΕρραστωνευμέJιως άνυμνοVσα καl δlς τοϋ ΕνιαvτοV τώ_ιι έβδομά-

305 δων έκάστης, έ'ν τε η} πρώτη ταύτης τόJJΙ ήμερώv, 1jJι Κυρωr.-ι)ν έ;αιρέτως 
-δι' f}ν l'άμεν σωτιjριον εν aVηj τοiί Κυρίου πδ.σιν 'Λ,ιάστασιν γενομένην
καλοϋμεν, κα{ ηj Τετάρτη, καθ' ijν όμο{ως αVτδν l'σμεν δι" 1]μδ.ς τσίς άνό
μοις προδεδομένον. Tfj μέJι, δτι χριστομι,UΊ}τως υ]ν πλευρdν κ:.:ιί ο{Jτος 
έκWν Ε:νύγη, τούτcρ μ6νον ένταV{}α τοiί Σωτίjρος εί'{}" ύστερήσας εΙ: τε πλεο-

310 νεκτήσας, οVκ l!χω φάναι, τψ μυριότρωτω• ταύτην σχείν, ηj δ' δτι κατ' αύ
ΙSv η}ν, Wς φασι, τι) ν Τετάρτην, 11 τήιι τε πρώτην αVτΟν και κάτω γέJ'J!ησιν έσχη

κέναι καl η) ν δι' αϊματος dναγέννησιν έκόν{J? ϋστερον εlληφέ11αι, δι' ή ς εlς 
οVρανοVς άνεJ.fJ-ών, δ.ffανάτως πολιτεύεται ζώJ' 1 τΥ;ν έαυτοϋ πόλ.ιν καl πάσας 
έποπτεύων έκεί{}εν. OV ,ω)ν αυ: ω τijς εύνοίας, καν τφ τijς Θεομήτορος 

315 τούτφ νε(j) παραπλησίως έν τfΊ τών 1jμερών f!κτn γίνεται, f_ι, φ καl καfΥ fjν 
έορτάζειν έκάστοτε πρΟς τ(j) δεσποτικip πάfJ·ει η)ν τοϋ Θεοϋ παρειλ1]φαμεv 
μητέρα, δτι τ(j) σταυρ(j) τότε κατ' αVτr)ν τοίί Σωηjρος παγέντι τοίς lουδαlοις 
παρίστατο και τd μητρικd τip v'i(j) συνέπασχε σπλάγχνα, συνεορτάζει ν γdρ 1} 
πόλις αύηj καl τΟν χριστομίμητον διd ταύτα κα}.ώ; -έπενόησε μάρτυρα. 

320 Τούτου τοίνvν αVτfΊ διd παντδς γινομένου τoii έ'τους, έπειδη καl νηστείq. τΟν 
πολιοiίχον ταύτης ι] πόλις έπετείφ σεμνύJ'ει, τdς ψυχdς έαυτών l:ντεϋtfεν 
άγνίζοντες και τd σr!Jματα, 6ρχJ)ν εχούση η}ν τοϋ μηνός, κα{f' διι ή τούτου 
γέγονεν U.!}}.ησις, UριΛν 1 8 ταύτης έν ταίς Κυριακαίς καl ταίς Τετράσι ποιεί, 

r6r κωιόσι 11 γdρ ξένοις μέλ'εσι μεμελφδημένοις παιωJίζ§t τr)ν καλλίνικον και 
325 κα/}ικετεύει προεορτάζουσα. Τοvτο δεΖν ποιεΖν lπέγνω καi καrd η)ν προ τijς 

τoii μεγάλου τούτου κυρίας τελετfις f!κτην ηjς έβδομάδος συμπίπτουσαν με

λφδεί δε κδ:JΙ ταύτη και παιανίζει, τlJ Θεομι]τορι τούτου συμπροεορτάζουσα, 

μέλεσιν ι]δίστοις δρρητα μέλη συμμίξσ.σα, {}εία μαρτυρικοίς. 

"Εχει. μεν οϋτω ταύτα καl τοiiτον τι)1ι Cr.ρχt)ν ή έορη) συνέστη τΟJι τρό-
330 πον. Τίνα δε τd έΗεii{}εv δυοίν τών αlσ&1jσεων ταίν κυριωτάτοιν, Uκozj καi 

Οψει; Τέρψις συμβαίγει κάl έκπληξις. Τέρπεται μεν γdρ ενταV{}α τάηι :πα
ρόJΙτων ι} dκo1J, (jσματα {}εία καl τώ}Ι σειρηνείων ύπέρτερα κλύουσα, εκπλήτ
τεται δε ι] fJέα, τΟ πάJιτωJΙ l:πέκεινα f}εωμένη 1Ηαμα 1 οVχ δτι τΟν {}είον έν 
μάρτυσιν Ijiγo, Θεοii Λfητρl τfj πανάγνφ, έν τοίς έαυτών Ξδεσιν όρrf συνόντα 

335 -άστέρ' liJι ης φαίη πυρόεντα σεJ.1]νη παμφαεί συστηρίζοντα 1} μαργάρου 
τ6v λαμπρότητα, λίΒου φαιδράτηη συvαυγάζουσαν, 1\ τοϋτο γdρ καl ήδύ τε καl 

εVχαρι καί ίερόν έστι fJέαμα-άλλ • δ τι τι) ν μεν τοV κόσμου πωιτδς προστ~
τιν, ΟρfΙιΟ1Ι, Jι {}έαμα πάντας dτεχνcUς έκπλtjττον, δλην εναγώvιον, ωσπερ 
έστώσαν, δλα·ς χείρας dγατείνουσαν ίκεσίους1 πρΟς τί'JJα δε καl ύπερ τίγος, 1} 

340 πρΟς Ον r!.ρφ}τως αVτι) Θεδν l!τεκε καl ύπερ oV τΟ οlκείον αVτΟς Ε.ξέi:,εεν 
αίμα, (lγ{)ρωπος δι• αύτQγ γενέσΟ-αι συγκαταβάς, τΟν δε &ριστέα τoii Χρι:.. 

\' , • δ 1 ογος ΟΛ'ε% οτος Κω,•στα,•τίνου ',• '" , . 
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στου Δημι}τrιογ, e J. ' , ~ , ~ οπ .οφορον αυτη παριστάμεJ'ΟJJ, η'11ι λόγ'VJ , '· , 
φασ~ α - «• , r~ 7ν κατεχοντα, το 

γ νοv φορουγτα, οι.ον ωιδοικό1ι ΟJ.ον εl" άντιπάJ. , v , ,_ ' · · " .ων αμυναν f!τοι,αο 1ι, 
μοιιονουχι τοVς 1}μώγ δvσμενεί ς άφειδώς κατάκόπτοντα π ' 

345 - , 1 , ι αοα τοσούτον ού 
κινουντα την ωγχην, παρ~ δσον π)ν ει: ίκεσία"' fJε ~ , , , ·, , " " " ομητορικην δικαίαν lστι 
ροπην αναμενωv. ΙΙ μεν γάρ, ώς ΘεοV ιυ'ιΊηρ {}εοuω-ς v'πε'.ο • 

Θ , 1 ~ 17,uών λιπα-
ρεί, "'εος δε αύτοϋ οlδ~ δτι η- ' • - "'' -

, - ~ τ ς μητρος ευμενως της προσκλήσεως έπα-
κουων, χωρειν ημών κατ' έχθοών Ε.πιτάt"ται τω- • -
{} ~ ~ " ς"' εαυτου μάρτυρι · φιλάν-

Ι7ι- • ρωπος !άρ. cO δf: γεJιναίος οlα fJείος όπλίτης, η:aιν στεροώς ποοσι τα• εlς 
350 επα,ιιυv~ι-φιλόπατρις γdρ η) ν διάνοιωι-πρδς Θε(ηι έσχηκ6σι. Τί ,_η_ a:-

ποοσηνεστεοον ταύηJς . Τ' - {}' • , " 7ς .οης "' ~ · ' ι της εας ε'>~ΠΜ]Κτtκώτεοον ταύτης · "'ι'1,α- •. ' " 
"λ' ,, , - .... , 1, 1αοαν 

τις α ι.φ η την των δυσμενωv ελπίσαι καταβολι)ν 1} υ)γ έαυτόii <;::, 

?'J.αρρijσαι, lJ τώ tfεάuατι τ ' . "'Ο ' c , , σωτηριαν 
c , c , , • ουτφ' ταν γαρ η μειι παναγνος τοV Θεού J.lf/-

τη•ρ ~κεσιος ισταμεγη φαίνηται, ό δε καλλίνικος fJείος uάοτυς [Jιοπ, I, 
355 QυΓfJ Π- ' Ι " 1 0 Ι ~ /,Qς Παρ 

, ' ως ου φανας εχει ν τα ς ελπίδας τσ/)ς τούτωγ ίκέτας --αι' ι'ιμν>J ' , 
Ί" I c I " " r. τας χρη . 
ινων γαρ υπερ αλλωJΙ 1'} τούτων οϋτως εlσ{γ έ'χο , ' Θ • ' , , {}, , - , ντε ς εναγωνιοι, "'εοV )}fϊ]-

τηρ αι.η ης και χριστομίμητος Οντως rli)λ17 τ{J' · 
Α η "' υ τη njς προεορτίου ταύτης έο.οτΓJς {7 aοχη' του-το τα, 

' - {}' '" '" .. ' ' υτης τΟ αl'τιον, 
ουτος της συν ηκης των dσμάτων ό τρόπος δ " ~· '· -Ιδ' , 360 }. , ~ - , I ι α ουκ ο ειτε τd τιjς πό-
.εως ε~ιταυ{}α μαλλον {}αυμάζειν τολ,ω}ματαl εl'τε τΟ τών Ξογων ljf}o Uσπά-
σασ{}αι χριJ. Τοσαiiτα καl τοιαύτα Δηαητοίου τοV {} ' '"' , ς 
e _ _ ., , • ... ειου τα προεορτια, {}είας 
εορτης τφ οντι και {}υμηδίας g:μπλεα τοίς δ. ., -

7 ο , · ' πασιν ωιτα ών 1] nαooii-
I v σα προεορτιος χάρις οία κολοφώ1ι έστlν fJ' ΚΞ'Ύ!ά?.αιο , ' - - -

' , , , · 'r ' ν, ου τω τοις (jσμασι 
μο1ιον εκεινων ταυτφι πλεονεκτεί ν (Χ?.λd r- • 1 ' , ', _ 

365 '{}' , , I ' , • ηι και την κυοιαν αvτωtJ έορτι'Jν 
ευ υ ς μετ αvτην J]}.ίου δίκην ώ~ ;Jufi.:; &κτινοβολο- 1 ~ 1 , , • 

' - Ε' δ' 1 ' vσαJ και κο.ταυγαζουσιηι 
απαvταν. •ι ε τα προτηιε 1ιίσματα λίαιι και1d κ 1 J. '. • , ~, ' , , ' .αι .ογου κρειττω, ποιον τινα 
τουτων ειJΙαι "Vο,ι.ιιζειν δεΖ τδJ• ναό;' κα) τίς "v C>ι'r - - 'δ, 

, _ 
1 

, ' • - • "' ' ου TW17 α υτων κατατολ-

μησε:ε; Και ει Δη,ιιητρίου, :πάλιγ λέγω, τd :;τοοεόοτια, οΠτω nά ''α'α ., 
τω"' υπερ{}c ' ' ' ._ ~ • γ ... '" ι ου-, ,, χυμαστα, την τοvτωιι κυοίο.Jι καl δι' c• ο_ ~ , 

370 τ{ ς iiν εl ι 1' πο δ 'λ , .. , · · φι οvιως αvτα προτελείται, 
' I l ._ο η ως μεμφιεγ, ευφη,αι]σαι λόγω ΗαοριJσειε . Κα' }. . -

γε μaλλον η?ν ζ?1μ.τrrχσαγ συ"ε'J,Λ~. ,<~ ~·'".':- _ .. __ - ', ~c:. I ' ι πο ·Α-ι:p 
' , ', • r "'"-''' 'I HfO, r_ι~..-:,ουμεvης τη μετα {/αύuατο"' }< 

τα nερατα διεισι και Ι} η) ν έγχόσωον , J;, -, , : - ι • , φ ;μη 
'·· - - , τα.,~γ τcμ ευ αυτης διd πάντωμ { -

μοσμει'cρ μιμeιται, μηιια μl;ν ύπ8ο 8λον συγεχώ,.. ύ ' δ 'δ ]ρ 
374 ~ t' '- • "' μνουμεγη, ω εκα δ' έ 

τφ μετα,;v :προεορτίοις έορτα'ϊς καl αε19·εόοτω ~Jπεο έ ~' < , v ν 
r8r διωρισμέ)ιως ταΊς δε συνεχώς ύπεουμ' 1Jov.'i~έ;J] -. '-c. οριηv'{}εκα~τη,~ ταΊς μεν 

~ , , _ .._ , ι. ι ης εκασταχο -εν ακουσαι ' 
τες επε~γο~ιτ~ι~ και 1)ς τοiί μέ}.ους 1]δωΙJj :π/iσυ. %α{ τέ,οψις" 1Jττiiτα: ,· 'Η παν-
ραβαλειν ετεραιι ούκ Ξ1'l, καl { δ .. - . ' ' "- , ι πα-
δ ) μοι ο~ι-,οι και τα υπεο·-~οσμια , ' 
a::~α-td:}: ?·~υμ~ζ~υσι ~ετ' έκπλι]ζεως, καl Γ}11 δψεσθ~;: πάντεςπ;;;:ν~~:η-

• . 1 γ .._ υτην αζιως ου δεδ-ύ11ηνται γvcVναι-· ' ,:ο-\ '·δ' , 
380 σασfJαι έζεγένετο τc7) 

0 
, , _ και ην ου εσι ποτε μιμt]-

. . ' : φι:.ονησεως αποδειν παιδεία~ τε {;αώ ' ~δ- -
καl πρΟ πάvτω , " , ' }J και ω ης, 1)ς 

• . J! εγω γε τοσοiiτωι 1]ττημέvον έμαυτδ?J Ί'jγημαι, δτι οiδέ, περl 
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ού τoii rιαρό~·τος αVτ.ι}ς μέρους τΟν λόγον §γεστησάμψ', είπείν τι κατ' άξίαv 

{}αρρW, πλ1)ν εί' τις έκάστφ τΟ δυνατόJΙ, t.ίζιον έν t.iπασιν εVγνωμόνως έρεί 
-8 καl Θεψ φίλον-καl δπερ 1jμΖν lνταVΒα σVν δτι πoJ.J.l] τ.ij προfJ-υμίq. 

385 συνεισήνεκται. Κ&κε(νο δs nερi αvτiϊς-1Jαρρώ δ' δτι καi nροσηκόντως

είπεί~ι, ού παραιηjσομαι. Ί'αύτφ•, οίς μΕν επιπολαίως όρδν συμβαίνει, 

καϋάπερ τοίς αlσ{}ι]σει ζώσι, τizν έπιφάνειαν, περαιτέρω δ8 μηκέτι χωρείν 

I8y τt;1J διάνοιαν έμβα{J.ύJιουσι, jj Παυμαση] τε μόΨΟ11 ;ωl δντως έπαοιεη) πόλις 

1] ταύτηγ οϋτω τελοiiσα και πόλεις ύπ8ρ άπάσας εlνάι δοκεί, δτι τΟν δεσπό-
390 τηι-' ταύτης κα( πολιοiίχον σVv δ τι πoλJ.fj τ[j ραστώνη σέβειν εύνοϊκώς οϋτως 

οlδεν, ώς καl μειζόνως ij κατά {}είον μάρτυρα δοκεΖΎ αVτην τοϋτον γεραί

ρειν. Οlς δε καl τΟν έορταζόμε1ιοιι ταύτη {}είον όπλίτην, ήλίκος έστlν ϋ.νω

Πε'ι-', έ1ιvοεί1ι l!πεισιν δσα τε διd: τΟν {αυτοί} καl πάντω1ι δεσπότην lv γj'j 

παρείκεJι έκWν καl δσ~ εϋρετο εν .οVρανiρ τε καt γj'j, τd: μΕν dνεννόητα, τd 

395 δ~ άρρητα, και δσα καl ola τfί τοϋτΜ' οϋτως έορταζούσn πόί.ειι εV dεt ποιών, 

διδούς τε καl άνταποδιδοVς καl κοινi} διατελεί καί κα{}~ 8καστοJ', ffαυμάζειν 

μϋ.λJ .. ον α·ύτΟν καl γεραίρειν Ξστί, η)ν δ.νωfJε11 έν πδ.σιν αVτοϋ. τών τρόπων 

εVκολίαν {}αυμάζουσι, καl η)ν Ο.παράμιλλον γενναιότητα, η)ν εVμέγειάν τε 

καl τΟ φιλόπατρt., l} τ?jς οϋτως αύτόν ύμνούσης πόλεως τi;ν προ{)υμίαν επαι-

400 νε'ίν και την έξ εύνοίας δυJΙατΥjν ταύτης άντίδοσιν1 όποίόν τι καl τοίς βα{ΗJ 
19Γ λ·ψον vουνεχώς 11 όρώοι συμβαίνει καl γηπόνους αύτοϋ φιλοτ[μως lπιμε

J.ουμένους, τούτους ού μΕiλλωι ij υ)ν Ο.ρουραv l:παινείν, εκείνο δ'!]που{}εv 

έvvοοfισιν, ώς η πάνυ ταύτης των καρπων φορά, πονείγ εκείνους αει ·;τερi 

ταύτην ποιεί καl γλυκείαν Ξν αVτjj τέμνειν αVλακα ;ια{ δαψιλώς καταβάλ_ 

405 λειιι τd σπέρματά, των πό11ων έκεϊ{}εν lνδεχομένους oV μικρrf;ς έσαυ1J.ις 

άπόνασ{}αι· &λλως με1J γdρ αίσ{)ησις επιπολαίως τοίς φαιγομένοις εμβάλ

λουσα, ταiίτα λογίζεται, άλλως δli αύτοίς έμβα{}ύι-·ουσα διάνοια κρίνει. 'Ό δε 

'~}μϋ.ς μικροfι και παραδραμεί11 l:πιλελησμένους, 65σπερ οVκ Ον §νίοις δοχεί, 

Εκείνο δι) νVv μόνον εlπών, καταλύσω τΟν λόγον και 1jν δε μπd η)ν παρου-

410 σαν προεόρτιο1ι χάριν μετd καλο'ϋ τοϋ προσχήματος 1} πόλις αύτψ ζύμπασα 
'Υ.οσμfcσς εiJ μ,ά).α έπέτειον ίερdν ποιείται καl {}είωι πομπr}ν, ής Ο'ύδεπώ

ΠΟτε ;τ.αρ' ούδέσιν Sζ l:σou γέγονεν, ij έγγύς1 ούδ~ ούτω κατ~ αύτην μεγαλο-
' I' Τ' ' ~ _η '~ ' ; ~ , ~ - " ' 'λ 19v πρεπης. 1 ις ταυτης ου υαυμαι,ει την χαριv 1 ουκ ε χω ειπειν, η την το ,μαν, 

η διd. vjς λεωφόρουι έκ τijς οϋτω λεγομένης Καταφυγfjς, διd τΟ τοiίτον 

415 έκείσε τΟν &Qιστέα, ύπόγεφ γάρ εlσιν ένταϋ{)-α στοαί, κατd τψι, δταv έντεϋ
ffεν 1jμάς &ώκωσιν, έκείσε lέιιαι κελεύουσαν 8ντολ;}ν, ζητούμενον μέν, τόπον 

δ ' ~ ~ - ' ' ' δ δ' ' ' ~ ε τη οργυ-κατα το γεγραμμε11ον- ι οντα, καταπεφευγεγαι μικρον απο-

κρυπτόμενον, εlς τΟν {}είον τούτου και περιβόητον ναόΨ, μετ' ΦδfJς πρόεισ 
καl {}είου παιώνος καl φωτοχυσίας δτι πολλΓjς, ώς καl πάσας φωτt τdς 

420 άγυιdς καταστράπτεσ{}αι, τΟ τούτου χριστομίμητον έξεικω,ίζουσα πά{}ος καi 
η)ν έκεί1}εν εlς τΟ μαρτύριοΨ αύτοV μετά πομπ?jς άγωγ1}11, οίαν έπt περιφα_ 
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Ψεί τότε καl μεγάλφ στρατάρχη, μεταβαλείν έκ τιjς πατρψας δόξαντι fJρη

σκείας [δει γενέσffαι. ΠεριφανΊj γdρ τοίς περιφωιέσι και τd γινόμενα, καν 

424 τε τίjς κρείττονος, καν τε τijς lλάττοvος όντα τύχη μοίρας, τoVfJ' δπερ και 

20r τψ Σωτιjρι τών δλων Χριστφ κα{)-~ έκάστην πρδς τών 11 ίερέων έν ταίς 

{}είαις ίεροτε}.εστίαις οραται γιΨόμενοJΙ, η)ν αVτου προδοσίαν καl τΟ,, έν 

αVτφ τών &νόμων έξεικονίζον {}εατρισμόν. <Ά γdρ έφ" Vβρει πάλαι καl 

χλεύn τών άγίων καl αύτοV, φημί, του τώJ' άγίων άγίου, η] τοV πονηροV 

συναγωγj'j κακώς lφεύρηται, ταυτ~ έπl τιμΠ τούτων καl δόςη, τzl τοfι ΘεοV 

430 τών δ}.ων έκκλησίq, καλώς έπι11ενόηται σέβεσf}αι, τώΨ μέν δεδρακότων εlς 

ελεγχον, δόξαν δε τών πεπονfJότω ν. 

~Αλλ~ φ Μrjτερ Θεου του όντος, Σε γdρ εlναι τiρ Οντι fJεοτόκο11 όμο

λογουντες πιστεύομε1ι, τδ1' 8να τι]ς Τριάδος άρρήτως 1jμίν τετοκυίαν ΘεόJΙ! 

<Η τφ Θεφ πάλαι προορισ{}είσα καl χωρητικ1) γε1ιέσUαι του πληρώματος 

435 αVτου τfjς {}εότητος διd κα{}αρότητος ύπερβάλλον άςιω&είσα, 1} ούράνιος lν
τευUεν κai Uεία παστdς καl {}είος {}ρόνος καl Πεία σ'"ην1) καί Θεου βασι

λεία καl {}άλαμος Sμψυχος καl {}εοπρεπες αVτοϋ ταμιείον καl οVσα καl τοίς 

ffείοις &νδράσιν οϋτω κεκλημένη, τΟ τών {}είων τε καl τών δ.ν{}ρωπίνων 

20ν χαρίτων πρυτανείον, τrjς άμαρτίας 1}μών τών πρσπαilτόρωγ ή }.ύσις, τιjς εV-

440 γονίας ήμώ11 τοϋ γένους η καταρχΥj-τφ γdρ 1}είφ σου τάκφ η]ς γijς ήμών 

τΟ γένος άπαναστι]ναι καl προειρημένον ούράνιον άντ' έπιγείου γενέσ{}αι 

προυξέγησας-1} τών δντινα οfιν χειμαζομένωv χειμώνα λιμ1)1ι ό εύδιεινό

τατος καl πάντων άπλώς άμαρτανόντωv τΟ μέγα κρησφύγετον· εl γdρ 1jμώ1ι 

τοiί γένους {}ερμόν ίλαστήριον καl σεμνδν έγκα}.λώπισμα καl βά{}ρον σωηJ-

445 ριον. Καl ω τών άριστέων Χριστού τΟ μέγα καl {}ειότατον Ονο,ιια, ΔημJj

τριε, 8ν ύπερβαλλό1ιτως πεφίληκας, φ γνησίως 1}κολού{}ηκας, oV τούπίταγμα 
πliν έκτετέλεκας, δι~ Ον τών ένταϋ{}α του βίου τερπνών ώλιγώρηκας. flλού

τφ γdρ οϋκουv ρέοντι και δόξυ λυομένη, αλλ~ έστωτι καl μένοντι τιΊ σ!7 

καρδίq, προσέΟου, καl δι' 8v έκοντl πρΟ ι:Vρας τΟ αόν, fJανών, έξέχεας αlμα, 

450 πρδς δν χαίρων &νήλ1Jες, I) επανήλ1Jες. Έκε11Jεν γdρ lέναι τδ πρώτον εν
ταϋ{}~ άληf}ώς δοκείς διd γεννήσεως, κακε'ί{}εν δι~ άναγενν1]σεως έπανιέναι 

2Ir μαρτυρικ1jς. <Ο της afjς Θεσσαλονίκης τdς μεν εVδο:!ξίας αVξωιι, μαραίJιωJι 

δε τdς άδοξίας καl σύμnαν αύταίς, ώς εlπε'ί11, διαψ&είρων τΟ βλάβος- προ

στάτης γdρ εl ταύτης καl πρόβολος καl φύλαξ καl σωτηρ καi φερέγγυος 

455 φρουρΟς καl πολιοVχος καl εi' τι σωτήριον lτερο11 Οvομα. CO σιδήρου παν

τΟς καl άδάμαντος την γνώμην καl τfιν πίστιν στερρότερος, ό ηjς άλη{}είας 

άγωνιατής, ό μέγας &ριστεVς καl καλλίνικος μάρτυς καl συμπα{}έστατος, ό 

τοίς έπικαλουμένοις σε πfiσί τε καί πανταχοfι ταχέως παρWν καl ηj1' αlτου

μένην παραχρrJμα τούτοις βραβεύων ίiρηξιν. Οί κοινώς φά1-•αι τοV κόσμου 

460 προστάται, τώv πιστών &ντιλ'Ι]πτορες, njς οlκουμένης φρουροl καl η]ς 

εςαιρέτως ύμliς κοινzΊ ταύτης ύμνούσης πόλεως άρωγοί, την προεόρτιον ταύ-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΛΣ ΒΥΖΛΝτΙΝΩΝ ΣΠ.::ιΥΔΩΝ 'Έτοs Κλ' 11 
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την έορτfιν καl την διd ταύτης άντιβολ.ίαν, ώς εVμενείς καl Θεόν τών δλων 

μιμούμενοι τΟν φιλάν-&ρωπον, προσιέμενοί τε κal ένδεξάμενοι, η δαψιλώς 

464 οϋτω καl φιJ.οτίμως ύμίν αVη}ν έκτελεί πόλις, η φιλόfJεος δμοϋ καl φιλό

zrv μαρwς jj καl φιλέορτος. Tfjς σοφίας τΟ ταμιείον, τΟ δοχείον τfjς εύσεβείας, 

τijς πίστεως ή στά{}μη, τΟ πάντων άπλώς τών καλών, fJείων, λέγω, καl άν-

{}ρωπίνων σεμνδν καταγώγιον, τ1}ν ύμών, φημί, πόλιν, τfιν περίφημον Θεσ

σαλονίκην, παντός άνιαροϋ καl πάσης βλάβης καl πάντων δυσμενώ1.• έπιfJέ

σεως ρύοιαfJε, τd λυμαινόμενα μεν ταύτην άποσοβοϋντες, τοVς άντιπάλους 

470 αVτijς καταπσλεμοVντες, οϊ τψ μεγέfJει τών αύτοίς κακώς πεπραγμένων με

{}ύουσί τε καl μαίνονται. J(αl α κdτd njς αύτών τρέψαιτο κεφαλ?jς, καfJ~ 

ύμών όνειροπολοVαι καl αυακευάζουσι. Παρεχόμενοι δε τd αυνοίαοντα κατ~ 

άμφότερα, λέγω την lf.ψ&αρτον ψυχην καl σώμα τΟ φfJειρόμενον, καl τΟ πfi

σιν αύη)ν άγα{}οίς εύ1fενείν τε καl εVδοξείν- εύνομίq. τε χρijσiJαι καl πρΟ 

475 πάντων εVαγγελικώς πολιτεύεσ&αι. Ταύτα γdρ ήμείς τε ύμfiς εύνοϊκώς 

:ποτνιώμεfJα καl ταV{}~ ύμείς 1Jμίν εVμενώς δοίητε Θεοϋ φιλανfJρωπίq. καl 

22r χάριτι· Ον ή μέν σωματικώς ήμίν ύπέρ Εννοιαν τέτοκας, j) ό δt μετd σώμα
τος ύπέρ liνiJρωπον, η κατ' lf.νfJρωπον μδ.λλον τΟν όντως εlπείν, τε{}ερά:πευ

κας· καl oV πiiς ϋμνος καl πδ.σ' εύφημία και λόγος δ.πας ήττfiται, οϋ τών 

480 έγγείων μόνον, άλλd καl τών ύπερ αύτά τε καl ύ:περουρω,[ων και φ πδ.σαν 
πρέπει ν ύ:περβαλλόντως δόξαν πιστεύομεν καl προσκύνησιν, άμα τip άνάρχφ 

τούτου Πατρl και Πνεύματι τc'jJ συναί·δtφ, έν οlς μία iJεότης ή τρισυπόστα

τος σέβεται, νϋν καl άεl καl εlς τοVς·alώνας τών αlώνων. 'Αμ1)ν. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΨΙΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

•ο f(ωνσταντίνος Μανασσijς 1
, καίτοι έν τύ Χρονικf} Συνάψει σκοπΟν 

f{}ετο τiιν ίστορικf}ν Cιλή{}ειαν, δΕ:ν iΊ-&έλησεν εν τούτοις να άπαρι-&μήσυ 
ξηρώς, &ς ϋ.λλοι προγενέστεροι ίστορικοί, τα γεγονότα. ·Επόμενος τό) πνεύ
ματι τilς έποχfίς αUτoii, εγραψεν εργον κεκοσμημένον δι~ Εκείνων, Ciτινα 
Ε&εωροϋντο άvαγκαία καl άπαραίτητα είς πάν μνημείον 8πιμfμελημένου 
γραπτου λόγου 2 • Οϋτως ό ημέτερος συγγραφεiις εν τύ τοιαύτη συγγραφίi τfiς 

ι Περt του βίου καt τ&ν έργων του Μ α ν α σ σ η δρα Κ. Κ r ιι m b a c h e r, 
~Ιστορία της Βυ"ζαντηνης Λογοτεχνίας (μεtάφρ. Σωτηριάδου), Α', 763 Μ 773. G. Μ ο~ 
r a v c s i k, Byzξlntinoturcika. Ι. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte 
der Tίirkνδlker, Budapest 19:1:2, 203 Μ 204:, εν<&α καί dναγραφι) σχετικϊjς βιβλιο
γραφίας. "Ολίγα έκ του βίου του Κ. Μ α,, α σ σ η εί'\'αι εtς ήμdς μετιi βεβαιότητος 
.yνωστά. 'Εσχάτως ό Ν. Βέης (Manassis, der J\Ietropolit νοn Naupaktos ist 
-identisch mit dem Schriftsteller Konstantin Manassis? εν Byz.-Neugr. Jahrbr. 
17 (1927/28) 119 -130), η-6-έλησε να ταυτίση τουτον τφ lπισκόπφ Ναυπάκτου fl-Ια-
1'ασσΠ. "'Ετερος fρευνητfις τf:Ον έργων του Μ α''>' α σ σ η, ό Κ. Η? r n a" (:J?as 
Hodoiρorikon des Konstantin J\fanasses, ΒΖ, ΧΙΙΙ (1904:) 320), δεχεται ως -ετοι;; 
γε1'V1}σεως του Μανασσij τΟ 1!30. το ετος (Jμως τουτο, δπερ βάσει στίχων τιν&ν του 
«'Οδοιπορικου» προτεί·νει δ Η ο r η a, δΕν εί'\'αι δυνατΟν νrλ εϊνet:ι τΟ τής γενγήσεως 
του Ίlμετέρου συγγραφέως, διότι τότε ούτος οα συyέ{}ηκε την Χρο1'tΚh1• Σύνοψιν, 1lτις 
_έγράφη μετα τΟ 1143 καt πρΟ του 1152 (Β έ η ς, "Εν<&' άν. 124), μεταξV του δεκάτου 
τρίτου καi εlκοστο·U δευτέρου Ετους 6Jι;; ζωijς αύτοΣί. Πρdγμα &.πίστευτον. Ό Μ. Ψ ε λ· 
λ ό ς, νους υπέροχος καl πρωtμως εκδηλω{}εί.ς, κατδ. τα 8τη ταυτα εt-σέτι σπουδάζει, 
άφ' ο15 εξ και· δέκα Ετ&ν -Υ]ρχισε η1ν μελέτην της Qητορικfις. (Περt της f]λικίας τ&·ν 
μα-&ητών δρα Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζανtιν(Ον βίος καt πολιτισμός, Α' Ι, 119- 121). 
ΠρΟς τούτοις οί στίχοι (12 -17) της ΠροσφωΥΊlσεως της Χ. Σ. μαρτυροϊiσιν δτι ό συγ
γραφεUς ταύτης δΕ" ήτο τόσον ,•έος. ""Ητο δυ,·ατΟν εi.ς τοιαύτην ήλικίαν να γράΨι1 
κατ' Εντολ1Ίν ίστορίαν; ΤΟ αVτΟ προσέτι iιποδηλουσιν οί της Χ. Σ. κατωτέρω στίχοι: 

«Κάγώ γαρ, ώς οVκ Ιhφελωι, παϊς lμπεσW1' παJ.άμαις (τ.έ. του φ&όνου) 
καi πειραfJείς σου των βεJ.ων κείμαι μικρόν lμ.-τνέωΥ. 
Καi ταυτα μ8ν lλέχfJησω' ιjμϊν lv παρεκβ&σει 
ή γiιρ πικρlα τijς ψυχijς J.αλεϊν καταναγκάζει» (3258- 3262). 

Διό. τουτο "'ομίζομεν lσφαJ.μένον τΟ ύπΟ τοϋ Κ. Η ο r η a προταfΗν ετος 1130, 
,ώς ετσς γενΥ1)σεως Κωνσταντlνου τοϋ Μαγασσij. 

2 • Ανάγνω&ι, Οσα ό Ε. R e η a ίι 1 d, :έtude de la langue et dιι styrle de 
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ιστορίας τέμνει όδΟν νέαν. ΠολλΟ: είναι τα δείγματα τοϋ τfις Χ.Σ. ϋφους, 

Εξ ών μαρτυρείται τόσον ή Qητορικil μόρφωσις Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσij, 

Οσον καl ή Επίμονος αύτοϋ έπι{}υμία να συγγράψη Εργον λογοτεχνικόν. ~Η 

συναγωγη καl η κατάταξις τούτων {JCt Εδει νCι άποτελέση τΟ {}έμα μελέτης 

παρομοίας πρΟς έκείνας, αϊτινες t}δη έγένοντο διά τινας τών βυζαντινών 'ιστο
ρικών'. Ήμείς δια τiiς κατωτέρω μικρiiς μελέτης {}α vποδείξωμεν ολίγα 

τούτων, ϊνα καταφανΏ ή λογοτεχνικ1l άξία τfiς Χ.Σ. καl ή πρωτοτυπία τοίί 

ήμετέρου συγγραφέως '. 

Α' Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΘΟΑΟΓΙΑ ' 

~ο άρχαίος έλληνικΟς κόσμος, δστις τόσον Εδιδάσκετο Εν Βυζαντίcρ κατα 
' ' δ' 4.,. , "δ τα ετη τfις σχολικfiς μορφωσεως και παι ειας ' ευρε προσφορον ε αφος 

άναπτύξεως Sν τil Χ. Σ. "Η φαντασία τοϋ ήμετέρου συγγραφέως διαρκώς άνα

πολεί είκόνας, γεγονότα, ηρωας τfJς έλληνικilς &ρχαιότητος. 
Οϋτως Εν{}υμείται τΟ μijλον τfjς 'Έριδος, δταν Εξιστορii τΥιν Lστορίαν 

τοϋ μήλου, δπερ διετάραξε τi)ν συζυγικi)ν άρμονίαν Θεοδοσίου (2669- 2671) 
παρομοιάζει δ~ άλλαχοϋ πρΟς Σκύλλαν καl Χάρυβδιν τους ~Αβάρους καl τους 

«ΣκύΙJ.ας», οίτινες άμφ6τεροι κατδ: τ1lν &πουσίαν του βασιλέως "Ηρακλείου 

επολιόρκησαν τi)ν πρωτεύουσαν (3754- 3755). Ό αυτοκράτωρ οίiτος &ποκα
λείται «φίλος τών ~Ερινύων» (3660), διότι δι& τiΊς ΕπL τοϋ {}ρόνου &νόδου 

αύτοϋ, -&α τιμωρ1lση τΟν προηγη{}έντα βασιλέα, Φωκάν, Ενεκα τών ύπ~ αύτοϋ 

διαπραχ-&έντων πολλών κακουργημάτων. 

Τδ.ς άρχαίας fJεότητας,αϊτινες παρίστ-αντο κατδ: τi)ν γέννησιν του παιδίου, 

άντιπαραβάλλει πρΟς τfιν βασίλισσαν Είρήνην, Ί}τις Ετύφλωσεν τΟν υLΟν Εν τϋ 

Πορφύρg, έν τΙ!> κοιτώνι δηλονότι έν φ οίiτος είδε το φώς (4481). Δια τi)ν 
αύτfιν βασίλισσαν άναφέρει έτέραν τραγικην μητέρα τf'ις άρχαιότητος, τf;ν 

Μήδειαν, διΟ: ηlν Οποίαν «μόνην λέγουσι τέκνοις έπιβουλεVσαι» (4476). 
·ο Κ. Μανασσfjς, άντλών Εκ του &ρχαίου κόσμου, εκαστον ίστορούμενον 

Μ. Psellos, Paris 1920, 6-v σελ, 404 κέξ. εγραψε περι της τοϋ Ψελλοϋ παιδείας. 

Ταύτα αποτελοΊJσι τΟ λογοτεχνικΌ-ν Lδε&δες, Οπερ άκολου{}εϊ καί ό Μαyασσijς. 

ι Οϋτω π.χ. διό. τi]ν 'Άννα-ν Κομνηνfιν δρα G. Β u c k 1 e r, Anna Komnena, 
1929, διό. δέ τΟν Μ. ΨελλΟν τΟ ανωτέρω αναγραφέν 8ργον τοϋ Ε. R e n a u 1 d. 

2 ο:'Ο μυ&ιστορωγράφος Μανασσfις ζητεL '\-'ό. 6ξαρ&fi είς ποιητικΌ-ν ύψος διό. 

ρητορικών τού λόγου καλλωπισμών καL 6πι&έτων, διό. μυ<&ολογικ&ν ύπαινιγμ&ν, περι

γραφικών Εκφράσεων, πολυλόγων παρομοιώσεων καt fι&ικών παρεκβολών:.., γράφει 

ό Κ r u m b a c h e r, "Εν&' άν. 765. 
Β οι εν τφ κειμένφ άcι&μοt αναφέρονται είς ταUς στίχους της Χ.Σ. εν τfi έκ~ 

δόσει της Βόννη ς. 
4 ~Όρα Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Α' Ι, έν σ. 112 ·116. 
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πρόσωπον προσαγορεύει _άναλόγως τού χαρακτfΊρος καl τfiς δράσεως τούτου. 

Κατα ταϋτα ό τυφλοJ{}εlς ΦιλιππικΟς ύπfjρξεν «tiλλος δύστηνος Οίδίπους» 

(4105), εν φ δ φιλάργυρος Νικηφόρος, δ μετα τi)ν Ε!ρήνην βασιλεύσας, 

παρομοιάζεται πρΟς 

«δοϋJ.ον χρυσοϋ χρυσομαν1], κύμβικα σμικρολόγον 

Ιiντικρυς Μίδαν τον ποτt κατάρ/;αντα Φρυγίας» (4552- 4553). 

Μιχαi)λ δ Γ', δ καl μέ{}υσος &ποκλη{}είς, ζfi «Συβαρίτη ν βίον» (5037) 
γενόμενος «όμόστοJ..ος ..._ί)..fαινάδων {}υρσοφόρων)) (5044) καl «έντρυφών διο

νvαιακαίς βaκχείαψ> (5045). Άλλ' ώς «liλλος Φαέflων νηπιάζων>> (5027) 
<<τijς δ.ρχijς i!Ι;εδιφρίαflη>> (5030), διότι καl συνανεστρέφετο α!σχροίς &νitρώ
ποις καl εΙχε πέριξ αύτου κόλακας, οϊτινες, ώς o'L κύνες, κατεσπάραξαν τΟν 

Άκταίωνα, οi!τω κατέστρεψαν καl τοϋτον (5049- 5050). 
·ο άρχαίος 1]ρως cl-Ιρακλijς καl o'L &itλοι τούτου άναφέρονται πολλάκις 

ύπΟ τών βυζαντινών συγγραφέων. Οϋτω καl παρcΧ Κ. τφ Μανασσ?] τΟ κατα 

τijς ποl.υκεφάλου "Υ δρας εγχείρημα τοϋ !jρωος τούτου (3348, 5594) εξο

μοιουται τii δράσει Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου. Ό βασιλε-Uς ούτος 
<<ώς Ήρακλijς Ίόλεων ώς δ Θηαεvς Περί{}ουν>> (5609) <<τdς δφιώδεις κεφα
λdς τijς "Υ δρας i!κiJερίζει>> (5610), δταν &πο τijς έξουσίας &πομακρύνη το\ις 

τοϊί "Ρωμανου Λεκαπηνοϋ υ'Lούς, οϊτινες, ώς o'L τfiς άρχαίας μυiJολογίας, 

έγεννήiJησαν άπΟ Οδόντας Δράκοντος (5597). Έν τούτοις, "ΡωμανΟς δ Λεχα· 
πηνός, γέρων Ύ]δη, παρa το πέριξ αvτοϋ <<Σεμιράμιδος τείχος>> (5601) vπο 
τών τέκνων, ώς ό J(ρόνος έξε{}ρονίσ{}η ύπΟ τοϋ Διός, απομακρύνεται τοϋ 

{Jρόνου (5621). 
Κλυταιμνήστρα &ποκαλείται ή Θεοφανώ, ήτις 8βοήίtησεν τΟν Ίωάννην 

Τζιμισκiϊ νc'ι έκτοπίσu δια φόνου τΟν Νικηφόρον Φωκάν: «~Ως Τυνδαρiς 

τΟν σύJ..λεκτρον, τΟν μαχηη}ν, τΟν {jρω» (5860). 
AL σκληραl μάχαι Βασιλείου τοϋ Β' τοϋ Βουλγαροκτόνου κατα τών 

Βουλγάρων καl α'L α'Lμοβαφείς νίκαι τούτου Εν-&υμίζουσι τdς πολεμικdς Εξσρ· 

μήσεις τοϋ ~ Αχιλλέως κατd τών Δαρδάνων. Ώς δ 1'Ίμί&εος μαχητfις Επέστρω

σε δια νεκρών Τρώων τi)ν «Σκαμαδρογείτονα Τροίαν» (5979- 5981), οίJτω 
καl δ γενναίος Βασίλειος δ Β', δστις «καfJάπερ πολεμόκλονος τειχησιπλή

κτης 'Αρης>> (5988) <<ζηλώαας τον καρτεριΚώτατοv fίρω τδv 'Αχιλλέα» (5928) 
Επιστρώνει δια Βουλγάρων νεκρών τα πεδία τών μαχών. 

Περισσότερον τοv Ξέρi;ου (6266) φιλοδωρότατος vπΥjρξεν δ Κωνσταντί
νος Μονομάχος, διότι οίiτος εύηργέτει καl τα Ciψυχα. Κατα του αUτοκράτο· 

ρος τούτου ήγέρ{}η ή Επικίνδυνος στάσις τοϋ γενναίου στρατηγοϋ Μανιάκη, 

Οστις Επέρχεται «βρέμων τφ fJvμώ, φυσών ύπερ Κενταύρους, ώς ΚαπανεVς 

μεγαλαυχών, κομπάζων ώς Άνταίος>> (6297- 6298). 
<Ο τραγικΌς βασιλεUς "ΡωμανΌς δ Διογένης παρα τΟ οίκτρΟ~ τέλος αύτοϋ 
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Επαινείται -δπΟ πάντων σχεδΟν τών βυζαντινών συγγραφέων δια τiιν γενναιό .... 
τητα καl τΟ πολεμικΟν μένος κατα τας Εναντίον τών Εχi:tρων τοϋ Βυζαντίου 
Εκστρατείας. 

Όμοίως καl ό Κωνσταντίνος λfανασσfjς γράφει, δτι ό αυτοκράτωρ ούτος· 

«ύπt:ρ αύτδν Βριάρεων έδει~ε έκατ6γχειρ 

f!περ αότδν Έγκέλαδον, f!περ Τυφώνας #ράσος» (65RO- 6581). 

CH τύχη Ομως δΕν έφάνη είJνους τούτφ. Πράγματι μετα τi)ν τοϋ Μαν· 
τζικιΕρτ f}τταν καl μετU βραχείαν αίχμαλωσίαν Επανέρχεται πρΟς τi}ν πρω"' 

τεύουσαν Ελεύftερος μέν, άλλ ~ 

«liφιλος aβοήfJητος ι'ίλλος Βελλερεφ6ντης 

τοϋ κράτους άποσφαιρισ&εlς Wσπερ άπδ Πηγάσου)> (6616-6617). 

Γέρων ό Νικηφόρος Βοτανειάτης διαδέχεται έπl τοϋ {}ρόνου Μιχαi]λ 
τΟν Δούκαν, δι' Ο καl προσφυέστατα άποκαλείται {ιπΟ τοϋ Μανασσfi «Πύ
λιος aλl.ος Νέστωρ» (6665). 

Β' Η <<ΕΚΦΡΑΣΙΣ» 

ΓνωστΟν τοίς πάσι τυγχάνει, πόσον ή rJητορικη Εσπουδάζετο Εν Βυζαν· 
τίψ 1 καl ποiαν χρησιν οί βυζαντινοl συγγραφείς--Εν ταίς συγγραφαίς αϋτών 
Εποίουν τών Qητορικών κανόνων 2

• Οϋτως Εν τii Χρονικfj Συνάψει καταφαί
νονται πλήρως οί §ητορικοl τρόποι καl τόποι, ίδίq. δΕ η έκφρασις s, fις πάντα 

σχεδΟν -τα εtδη άνευρίσκομεν Εν τψ ίστορικc'ρ τούτφ εργφ. 

Α' ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ' 

Ποικίλως περιγράφονται Καl χαρακτηρίζονται τι:Χ ίστορούμενα πρόσωπα· 
1) Δι" έvοι; lπι-&έtοv, παρατιi!εμένου τψ δνόματι τοϋ αναφερομένου 

προσώπου, αποδίδεται δ κυρίως χαρακτΥιρ τούτου. 

ι <Όρα Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, "'Εν&' 6.'\-'., Α' Ι, εν σελ. 121 -123. 
2 "Ορα, δσα διό. τΟν Μιχαηλ ΨελλΟν γράφει ό Ε. R e n a u 1 d, Etude de la 

Iangue et de style de Michel Psellos, 1920, έν σελ. 4.40-443 καl 409- 411. 
8 Περl της έννοίας τοϋ δρου τούτου δρα L. Μ e r i d ί e r, L'influence de 

Ia_ seconde sophistique sur 1'ceuvre de Gregoire de Nysseι Paris 1906, εν τφ 
χεφ. ΙΧ, 139- 152 καl Ε. R e n a U 1 d, "'Εν&' άν. 499-501. 

4 "Ορα L. Μ e r i d i e r, "Εν&' άν. 141-142 καί Ε. R e n a u 1 d, "'Εν&' 

α •. 505- 515. 

• ! 

• 
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Οϋrω· 

Άδαμ «χωματ6πλαστος» (281), ΕUα «παντομήτωρ» (282), «πλευρο

φυ!Jς» (4760), Νώε «δίκαιος» (385), Άβραι1μ «fJείος» (517), Σεναχηρi]μ 

«σοβαρος» (652), Δανιi]λ <ψiγας !!ν προφιίταις» (679), Βαλτάσαρ «flπερ6-

φρυς» (716), «δ.ναιδης» (4321), Κί'ρος «πολiις» (847), Ίσραi]λ «fJείος» 

(947), Ίακωβ «δωδεκάπαις» (988), Μωυσiϊς <<μέγας, fJε6πτης» (1018), 
«1fείος» (1075), ΦαραcΩ «tχιδνώδης>> (1030), Δαβiδ <<μέγας !!ν προφι)ταις» 

(1101), <ψελιτ6εις» (5842), "Ομηρος <ψελιχρaς την γλώτταν», «1fελξίνους» 

(1114), ΑΊας «διογενης» (1399), <<μέγας» (1405), Ήρακλijς <<μέγας ι]ρως» 

(1482), Καίσαρ «καλλίνικος», «τολμηροκάρδιος» (1824), Γά'ίος «φονικaς 

τΟν τρόποJι», «ρυπαρόβιος» (1995), Κλαύδιος «δειλοκάρδιος», «τρομερδς» 

(2010), Νέρων <<μητροκτ6νος» (2018), Άδριανος «πiiσι τρισiραστος» (2182), 
Διοχλητιανος «παρανομώτατος>> (2281), ΟΜλης «δυσσεβης» (2424), Γρα

τιανος <<καλaς» (2423, 2430), Θεοδόσιος «βρι#ύς», «δ.ρεϊκος» (2437), Πουλ
χερία «χαριστότικτος» ι «θεία» (2711), Μ αρκιανΟς «πένης», «ταπεινός» ι 

«χρηστaς τοiις τρ6πους», (2778), Βασιλίσκος «φιλοχρvσ6τατος» (2962), «δει
νδς» (2979), ~ΙουσrινιανΟς «μεγαλοπρεπέστερος τών προτέρων άνάκτων» 

(3123), Βελισσάριος <<μέγας» (3138), Ναρσijς <<δεξι6ς», «στρατηγικώτατος» 

(3218), Μαυρίκιος «δραστηριώτατος» (3489), Φωκάς <<κάκιστος» (3586), 
Μάξιμος «καλλίγλωττος», «σάλπιγξ ή χρvσοσάλπιγξ» (3823), Κώνστας 

«σκαιaς» (3829), Λέων «βδεl.υγμίας» (4198), Λέων «κακομήχανος», «κρεω
β6ρος» (4305), Ίουστινιανος «μισ6fJεος» (4374), Λέων «μείραξ καλλιφυ!Jς» 

(4409), Ε[ρήνη «φύσει φίλαρχος», <<τοv κρατείν διψώσα>> (4431), Νικηφό
ρος «σμικρολογώτατος» (4609), Λέων <<θizρ ό χαλεπός», «ό βρυχητίας λέων» 
(4682), Θεοδώρα <<πάνσεμνος», <<1fείω> (4755), Θεόδωρος «ίερaς» (4781), 
Θεοφάνης «1fείος» (4781), <<χρυσaς την γλώτταν» (4994), Πετρωνaς <<μεγα

λ6τιμος» (4838), Με&όδιος «καλος aγωνιστ!ις» (4920), «δ πάνυ» (4888, 
4920), <<1fείος» (4902), «ίερος» (4948), <<μελιχρ6γλωττος» (5013), 'Ιγνάτιος 

<<ίερaς» (5141), «μέγας» (5114), Φώτιος «κακοvργος» (5160), <<βα#υγνώ
μωι•» (5311), Σανδαβαρηνος <<δυσδαίμων» (5327), Λέων «φιλοσοφώτατος» 
(5404), 'Ρωμανος Λεκαπηνος «βαfJύνους» (5572), Νικηφόρος Φωκiiς <ααλλι
στέφανος» (5773) καi Μιχαi]λ «γέρων», «τρομερος» (6374). 

2) Δια πολλών έπιfJ.έτ.ωv συμπληρούντων 8να στίχον 11 και πλείονας. 
Οϋτω ι. 

1 Πλ1)ν τ&ν dνωτέρω άναγραφομένων dναφέρομεν· Βfjλον (536), Μα'\-•δάνην (725), 
Καvδαύλην (815- 816), Άχ,λλέα (1231), "Εκτορα (1349 -1350), τ,βέριον (1936 -1939), 
Νερούαν (2134), Τρα"ίανΟν (2145 -2147), τ1lν σύζυγον Μαξίμου (2498- 2500), Πουλ
χερίαν (2574- 2576), Θεοδόσιον (2702- 2705), Χρυσάφιον (2758- 2759), Σοφίαν 
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«Σάρρα χαριτοπρύσωπος καl περικαλλεστάτη» (522), 

οί "Ελληνες τijς Τρο(ας 

«πάντες τΟ γένος lλκο'Ιιτες ες' εVγενων αίμάτων 

&ριπρεπείς, διογενείς, άρεϊκοί, γεννάδαι» (1233- 34), 

ό Νέρων 

«ήν δ' άσελγης καl βδελυρός και πλήρης U.σωτείαις 

Ιjττων γαστρός καl τών γαστρός, φίλοιvος, φιλοπότης» (2020- 21), 

οί Γότ&οι 

«φίλοπλον ε{Jτος, δύσμαχωι, χαίρον άνδροκτασίαις» (2476), 

ό 'Ηράκλειος 

<.<f;ν δ8 στρατηγ~κώτατος, Ο.λκιμος, ffυμολέων, 

δπλίτης καρτερώτατος, δξύχειρ, βριαρόχειρ» (3666- 67), 

δ "ΡωμανΟς =Αργυρόπουλος 

«ά111)ρ σοφός, {}εοσεβώJι, lμμελετώΨ τοίς {}-είοις 

και βίβλοις χαίρων τcl πολλd καl στάσεσι :τιαννύχόις» (6061 - 62) 

καl δ βυζαντινΌς στρατηγΌς Μανιάκης 

« ... δ δεινδς 

άν1)ρ γιγαντοπάλαμος, δζύχειρ, άνδροφόντης, 
1fρασύσπλαγχνος, εvκάρδιος, πνέων δργfίς iκi}ύμου» (6285- 87). 

3) διd πολώv σ-ιίχωv περιγραφόντων του ίστορουμένου προσώπου τΟν 
χαρακτfιρα καl ίδίg τi}v πρωτεύουσαν ίδιότητα, llτις χαρακτηρίζει τοϋτον. 

Οϋτως ό Π. Λfανασσijς περιγράφει n)v λαγνείαν καl τ1)ν τρυφηλότητα τοϋ 
Σαρδαναπάλου (588- 597), το κάλλος τiiς "Ελένης (1157 -67), το uπερέχον το'ϋ 
'Αγαμέμνονος (1239- 41), το πριiον καl ήγεμονικον τοϋ Τiτου (2075- 79), 
τΟ σοφΟν καl Ενάρετον τού 1llάρκου Άντωνίου (2197- 99), τΟ χρηστΟν καl 
φιλοδίκαιον του Ίουστiνου (3397 · 400), το κακουργον καl αίμοβόρον τού 
Φωκii (3616 - 20), το φιλοχρΊ\ματον καl φιλάργυρον του Νικηφόρου (4550 • 

σύζυγον 'Ιουστίνου (3448), ΦιλιππικΟν (3499 · 3500), Μιζίζιον (3846), Άναστάσιον 
(4113), Λέοντα τον "Ισαυρον (4164- 4165), Θωμiiν (4726), Μιχα,)λ (5032- 5033), 
Βασίλειον (5241 • 5242), Νικηφόρον Φωχdν (5655- 5656 καi. 5744- 5745), Βάρδαν 
-(5945- 5946), Μιχωlλ τΟν Παφλαγό'\•α (607 1 καl6077-60ί8), τΟν τούτου άδελφΟν (6132), 
Μιχαiιλ (6150 καl 6162), τΟν f}ε"ϊον τούτου (G219) καi. Μιχωlλ τΟν γέροντα {6331) 

- ----, 
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65), το πριiον καl φιλάν&ρωποv llfιχαfιλ του Ραγγαβε (4624- 28), το ακο· 
λαστον Λfιχω)λ τοiί .Λfε{}ύσου (5032- 41), τΟ γενναίον καl ενάρετον Ίωάννου 
του Τζιμισκfί (5703 - 18), το φιλεύσπλαγχνον llfιχα{ιλ τοv Παφ!.αγόνος 

(6100- 107), το φαυλον τό;ν &δελφών τούτου (6124. 28), το &πόλεμον καl 

φιλόδωρον Κωνσταντiνου του 1J1ονομάχου (6250- 56), το βασιλικον Ίσαα

κiου του Κομνηνοϋ (6386- 89), το του σώματος κάλλος καl το παράστημα 

Διογένους του "Ρωμανου (6466- 68), οJς καl το έμπειροπόλεμον Νικηφόρου 

του Βοτανειάτου (6667 - 69). 

Β' ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΦΥΣΕΩΣ ' 

~Αναμφιβόλως ή τi)ς ύπΟ τοϋ Θεοϋ δημιουργίας τοϋ κόσμου Εξιστόρησις 

έπέβαλλεν οίφδήποτε συγγραφεί η] ν περι γραφi}ν τiiς 1]μέρg τij ήμέρg Εμφα

νίσεως καl γενέσεως τών δημιουργημάτων Επl τοϋ ήμετέρου πλανήτου. Πόσον 

δμως 1i του f(ωνστωιτίνοv llfανασσij &φήγησις &.πέχει της των Cί.λλων ; Πάν
τες πρΟς τούτο χρησιμοποιοϋσιν ώς κυριωτέραν πηγ1)ν τ1)ν Γένεσοι, τ1)ν 

όποίαν δμως πόσον διαφόρως εχαστος &ποδίδωσι ; Οϋτως Εκ τών &ραιοτέ
ρων καl πλέον ποιητικών &ποδ.όσεων εΊ:ναι, νομίζομεν, η τοϋ ήμετέρου συγ

γραφέως, δστις κατώρ{Jωσε δια 250 στίχων να Εξιστορήση τ1)ν Δημιουργίωι, 

χωρlζ οϋδ~ Επl στιγμηv να όδηγήσίJ τΟν &.ναγνώστην είς dνίαν καl κόπωσιν. 
Γράφει η Γένεσις· «καl εΊπεν ό {}εός· συναχ{}ήτω τΟ ύδωρ τΟ ύποκάτω του 

ούρανοϋ είς συναγωγ1)ν μίαν, καl δφff1]τω -ιj ζηρά. Καl έγένετο ούτως. Κα( 

συν1]χffη τΟ ϋδωρ τΟ ύποκάτω του οVρανοϋ είς τdς συναγωγdς αύτών, καl 

&Jφ{)η ή ζηρά. Κα( έκάλεσεν ό {)εΟς η)ν ζηρd.ν γijν καl τd συστήματα τώ1ι 

ύδάτων έκάλεσε Οαλάσσας και εlδεν ό ffεO~ δτι καλόν.» (Α. 9) καl &ναγι
γvώσχομεν παρα τψ )lμετέρφ συγγραφεί : 

« Έπεl γdρ ltεκέχυτο κατd vjς γijς άπάσης 
όπόσον ήν ύπ' ούρανΟν ϋδωρ περιπολεVον 

καl πiiν τΟ πρόσωπον αύτijς C:κάλυπτε λιμνάζον 

πiiσαν την χύσιν εlς ταυτΟ συνήγαγεν δ.Ορόως 

ώς εί' τις γάλακτος λευκοV νοτίδα γλυκυχύμου 

όπiρ συμπήζει καi τυροV κύκλον άποτορνεύσει. 

άπορραγέντος τοιγαροi)ψ του πρlν lπιπροσ{}οϋντος 

Wφ{}-η τΟ πρόσωπον τijς γijς, -ιj μόρφωσις έφάνη 

καl τών πετρών καl τών Ορών καl λόφων βαΒυκρ1}μνω1•. 

'Εντευffεν τΟ μΕν σύστημα σύμπαν τΟ τών ύδάτων 

1 Περt τοϋ ε'ίδους τούτου δρα L. 111 e r i d i e r, ~Εν{)·' ά·ν. 142-145 καί 162 
σημ. 1 καi. Ε. R e η a u 1 d, "Εν&' άν. 501-502. 
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{}άλασσαν κατωνόμασε, τijς δε ξηρδ.ς την φύσιν 

όπόση πειροστοίβακτος, Οση λιπαροβώλαξ 

γην δ τεχνlτης κέκληκε {}εδς ό παντεργάτης» (51 - 63). 

"Η άνωτέρω περιγραφη Εκφεύγουσα τοϋ συν1)-&ους τύπου της- χρονογρα

φικfις έκ1tέσεως έπεται καl πραγματοποιεί tO'Uς κανόνας των §ητορι_κών 

προγυμνασμάτων. Οϋτως είναι αϋτη παράδειγμα έκφράσεως τijς Φύαεως, 

"'Ετερον ύπόδειγμα τοιαύτης Εκφράσεως άποτελοUσιν οί. άπΟ 66 μέχρις 

99 στίχοι τΥjς ΧρονικiJς .Συνόψεως, Εν οίς ή τόσον &γαπητi} τοίς μυ{tι

στοριογράφοις περιγραφf; κήπων. Άλλ~ Ετι περισσότερον ή περιγραφiι 

τiiς ~ΕδΑμ &ποτελεί τελείαν f!κφρασιν κήπου κατα τΟ πρότυπον τών μυίJιστο

ριοyράφωv. Αί. UπΟ τοϋ Κ. λfανασσ1j χρησιποιούμεναι λέξεις, αί περιγραφό

μεναι είκόνες προδίδουσιν &μέσως τfιν στενΥιν συyγένειαν και Εξάρτησιν τού

των &πΩ τών έλληνιστικιiJν καt σοφιστικών _μυfJιστορημάτων : 

«1'ίς δ~ llν τΟ κάλλος τοϋ ~ΕδΕμ ύπ~ Οψ-ιν παραστήσυ; 

έκεί{}εν Ορχατοι φυτών ljσαν όπωροφόρων 

ένταϋfJα φάλαγζ εύωδών δενδράδων iiειβλάστων· 

έκεί{J.εν νεκταρόχυμος δ.νέτελλεν όπώρα, 

Wδε πρΟς τέρψιν έfJαλλον ούρα1•ομήκη δένδρα, 

πλάτανος ύδατότροφος' dκρότομος έλάτη ι 

ύπερnρμέναι πίτυες, κυπάρι ττοι, πτελέαι. 

τά πέταλα συνέπιπταν dλλήλοις τών δενδρέων, 

of κλώνες προσεπέδαζον, συνύεσαν of πτόρfΙοι 

έψκεσαν αυτόχρημα τών δένδρων αf φυλλάδες 

άλλήλας άγκαλίζεσfJαι. περιπλοκαίς φιλτέραις 

J]λιος έπεμάρμαιρε, καl τοίς φυτοίς έμπίπτων 

διέρρει κάτω{}εν αVτών ήρέμα καl σποράδην, 

εlς όσον το συνηρεφες 1jνέφκτο τών φύλλων. 

έλαμπαν ρόδων καλλοναί, κρίνων άντηύγει χρόα 

άκεντρα δ~ ljν άνάκανUα τd r}όδα τηνικαϋτα. 

όπόσον περιπόρφυρόν καl λευκαyες έν t}όδοις, 

ώς liστρον δ.κτινοβολοϋν δ.1•έτελλε χαμόfJεν. 

ώδG τfjς γfίς τΟ πρόσωπον έπράσιζε ταίς πόαις, 

έκείfJεν έκυάνιζεν, liλλο{}εν ύπεyέλα. 

ταίς δροσοστάκτοις τών δ.ν/}ών παντοδαπαίς εύχροίαις 

Ζέφυρος άπαλόπνοος έπέπνει πανrαχό{}εν, 

καΙ τών άνΟέων τi'jς δσμijς έπλήρου τδν αέρα (187- 209) 

ύδατομήτωρ δΕ πηγη κάτωfJεν άνερρώγει, 

καί τΟ καλλίδενδρον ~ΕδΕμ έπότιζε χωρίον 

• 
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έκεί{}εν δε πρΟς τέσσαρας iiρχdς διαιρουμένη 

γiνεται μήτηρ ποταμών τών μεγα!.οχευμ6νων (212 - 217). 

Παραβάλωμεν τούτφ τΟ κείμενον τοϋ ~ ΑχιλJ.έως Τατίου : 

«'Έ{}αλλον of κλάδοι, συνέπιπτον άλλήλοις llλλος έπ~ tiλλοJι, εγινοντο 

τών πετάλων περιπλο;.αί, τών φύλJ.ων περιβολαl, τώ)' καρπών συμπλοκαί· 
τοιαύτη τις ήν όμιλία τών φυτών. Ένίοις δε τών δένδρων τώ11 άδροτέρων 

κιττΟς καl σμίλαξ περιεπεφύκει, ή μεν έξrιρτημένη πλατάνου καl περιπυκά

ζουσα ραδινfί τfj κόμυ· ό δ8 κιττΟς περl πεύκην έλιχiJεlς ψκειοϋτο τδ δέγ

δρον ταίς περιπλοκαίς, καl έγίνετο τ(ρ κιττ(ρ όχημα τδ φυτόν, στέφανος δε 
' "Α ' δ' ~ ~ _Q - δ' δ , ' ~ ύ ό κιττος τοϋ φυτοϋ. μπυ.οι ε εκατερω"U"ΕV του εν ρου καΑαμοις εποχο -

μεναι τοίς φύλλοις έ{}-αλλον, καl δ καρπΟς ώραίαν εΊχε τΥ;ν δ.ν&ην καi διι:i 

τijς όπijς τώ)' καλάμων έξεκρέματο καl ήν βόστρυχος τοϋ φυτού· τών δε 

φύλλων ό.νωfJεν αlωρσυμένων ύφ' ήλίφ πρΟς ά1ιεμσν συμμιγεί ώχρdν έμάρ

μαιρε 1j γij την σκιάν. Td δε tiνfJη ποικίλφι lχοντα τi)ν χρόαν έν μέρει 

συνεξέφαινε τδ κάλλος, καl f]ν τοϋτο τijς γijς πορφύρα κάl νάρκισσος καl 

ρόδον .... ~Εν μέσοις δε τοίς δ.νf}_εσι πηγη άνέβλυζε καl περιεγέγραπτο τετρά
γωνος χαράδρα χειροποίητος τφ ρΕύματι» 1

• 

"Η παραβολΥι τοϋ κειμένου τού μυitιστορήματος πρΟς τΟ τοϋ ~fανασσij 

καl δi} προς τους στ(χους 194- 209 και 212- 217 πεi&ει, ε'ίμε{}α βέβαιοι, 

τΟν μελετητi1ν περι τοϋ προτύπου, τΟ όποίον εί.χεν ύπ' Οψιν ό βυζαντινΌς 

συγγραφεύς. 

ΠλΥJν τών &νωτέρω, η Χρονικ1] Σύνοψις περιέχει και CΙ.λλα παραδείγματα 

έκφράσεως τi'jς φύσεως· εν τοίς στ(χοις 151 - 179 κα1 250- 265 περιγράφε
ται τΟ ζφ"ίκΟν βασίλειον, έν ψ οί στίχοι 104- 134 περιγράφουσι τΟν &στρι

κΟν κόσμον. 
σΕκ τοϋ φυσι'κοϋ κόσμου Επ' 'ίσης ό Κ . .Δiανασσ;jς λαμβάνει κατα τΟ 

πλείστον τό:ς είκόνας, τό:ς παραβολάς, τι1ς παρομοιώσεις καl τι1ς άλληγορίας, 

όσάκις δΕ δίδεται τούτφ εύκαιρία περιγραφΥjς τf)ς φύσεως, μετ' Επιτυχίας 

συv{tέτει τι1ς Εκφράσεις ταύτας : Οί. στίχοι 4809 · 4823 άποτελοϋσι περι-

~ Ά χ ι λ λ έ ω ς Τ α τ ί ο υ, 'fcΊ κατ&. Λευκίππψ• καl ΚλειτοφcΟντα, Βιβλίον 

Α', κεφ. 15, εν τft Εκδ. R. Η e r c h e r, Scriptores Eωtici Grreci, Ι, 53.31 κέξ. 
Είναι έμφαν1)ς ή μί.μησις τοϋ χωρίου τούτου καl Εν το Τς στίχ. 2836 • 2846 τοϋ Με
σαιωνικού 1ΊμcΟν έπους. 'Όρα Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, Βασίλειος Διγενfις • Ακρίτας, 
1941, σ. 155- 156. Περl της έν τφ f!πει τούτφ μιμήσεως κι::ιμένων μu&ιστορημάτων 

oVχl μό'\•ον ιlρχαίων δ:λλδ. καi- βυζαντινών τοιούτων δρα, δσα fσχάτως άνfπτυξεν ό. 
κα-&ηγητι)ς κ. Α. Χ α τ ζ η ς έν τjj μελέτη : Εύστύ:&ιος Μακρεμβολίτης καl Άκρι
τηίς έν • Α-&ηνί~ 54 (1950) 138 κέξ. 
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yραφiιν της ύπΟ τtΊν έπίδρασιν των 1lλιακών &κτίνων τήξεως τiiς ψυγείσης 

1tαλάσσης, η)ν Οποίαν καl αliitις ό ήμέτερος συγγραφεUς χρησιμοποιεί δι~ 

να &ποδώση δι" άλληγορίας τΥιν συζυγικfιν καιταιγίδα τfjς Εύδοκίας, τΥjς συζύ

γου τοϋ α1ηοκράτορος Θεοδοσίου (2649 • 59). 
Δι~ εϊκόνων έκ τοϋ φυτικοϋ βασιλείου ό ΜανασσΥjς Εξιστορεί τάς τε 

δυσκολίας καl άνηξοότητας, τCtς Οποίας συνήντησεν Κωνσταντίνος ό Πορψυρο

γiννητος κατα τi]ν πρώτην περίοδον τiϊς βασιλείας α~τοϋ (5430 . 46), ώς καl 
τον χαρακτiϊρα τοu αuτοκράτορος Ίουστίνου τοv Β' (3314 · 17). 

Γ' ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ 

Συντόμως ΕνταύΗα -&α &ναφέρωμέν τινα έχ τούτων 1 παραπέμποντες είς 

τοUς στίχους τfις Χρονικής Συν6ψεως' 

1} 'Έκφρασις κησμά-ιων και ,;εχνηtών Ερyων 2
• 

Πολλα δείγματα τού ε'ίδους τούτου {)ιi &νέμενέ τις να &ναγνώση παρ& 

Κωνσταντίνφ τφ Αfανασσfί, Όστις δμως σπανίως ποιείται χρi)σιν αύτοϋ. 

Ο~τω σημειοίiμεν τaς εκφράσεις τοv ναοv της 'Αγίας Σοφίας (3267-3283) ', 
τών ~πο Ίουστίνου του Β' ο!κοδομηi!έντων aνακτ6ρων (3302 · 3304) ώς 
καl τών -&αυμασίων Εν Βυζαντίφ κατασκευασ&έντων τεχνητών δένδρων 

(4794 · 4802 καl 5268 · 5272) καl 

2) ΈκφQασις vεvοv6των •. 

ΜεταξU Εκείνων ατινα περιγράφονται ύπΟ τοίi ημετέρου συγγραφέως 

&ναφέρομεν τΥιν σφαγη,. τwν Τρώων (1442 · 1452) καl τών Χερσωνιτwν 

(4005 · 4020), t>]ν προς τοiJς Βουλγάρους μάχην Βαοιλεiου τοv Β' (6004 · 
-6016) ώς καl την τού "Ρωμανού Διογένους lκατρατείαν κατd τών Τούρ

κων (6563 · 6581) '. 

1 Παραλείπομεν τi)ν 'έκφρασtν ψυχικών ή συναισfJηματικι'iJν καταστάσεων. ("Ορα 

στίχ. 2619-2661, 3227- 3233), J"Jς δπ' '{σης τΟ ε!δος της «συγκρίσεως», •Όρα την 
&ντιπαρά{}εσιν τijς φύσεως πρΟς τΊ)ν Νεότητα (5430- 5454), του Οφεως πρΟς τήν 

φίλαρχον Είρήνην (4432- 4444) τώ\' πρωτοπλάστων πρΟς τ1)ν σύζευξιν Θεοφίλου κ.αι 

Θεοδώρας (4755 -1774). 
2 R e η a u 1 d, "'Εν&' άν. 515-518. 
3 ~Εν τοίς στίχοις 3288- 3289 μνημονεύεται ό ψαδς τών Άγ. ΆποστόJ.ων. 
4 "Ορα R e η a u 1 d. 'Έγ-&' &ν. 515-518. 
0 Έν τοίς στίχ. 3698- 3707 περιγράφεται ή ύπΟ τοϋ "ΗραΚλείου ερήμωσις της 

Περσικής χώρας, έν φ ε,, τοίς στίχ. 3177-3184 καi. 35:!5- 3549 εκφράζεται ή εLκών 

πεδίου μάχης. 

~-_, 

Φιλολογικό. εtς την Χρονικ1lν Σύvοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσf} 

Πρlν η λάβυ τέλος ή παροϋσα μικρcΧ μελέτη, σκόπιμον είναι, δπως μνn
μονεύσωμεν τών στίχων, δι~ ών δ Κωνσταντίνος !Jfανασσfjς ποιείται τΟ τfις_ 

πρωτευούσης τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους έγκώμιον· 

«καl πόλιν όλβιόπολιν αύτfί προσανεγείρει, 

πόJ .. ιν τfιv μεγαλόπολιv, π6λιν τήν νέαν "Ρώμην, 

"Ρώμην τήν άρρυτίδωτον, τfιν μ1] ποτε γηρώσαν, 

cΡώμην άεl νεάζουσαν, άεl καινιζομένην, 

..Ρώμην άφ~ ής προχέονται χαρίτων αΣ συρμάδες, 

1}ν "'Ι-lπειρός προσπτύσσεται, {}άλασσα δεξιοVται, 

ήπίως ιiγκαλίζοvται παλάμαι τijς ΕVρώπης, 

aντιφιλεί δ' έτiρω{}εν το της Άοiας στ6μα» (2348 • 2355) '. 

Ο. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 

ι Πρβ. καt στίχ. 5625- 5629. 



Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΤΑΤΖΗ 

Περl τiiς οlκογενείας Βατάτζη Εγραψεν όλίγας εlδήσεις κατα πρώτον δ 
:..LΟλ1Jς Du Cange 1• Σήμερον δΕν δυνάμε-θα μΕν να καταρτίσω μεν πλήρη την 
γενεαλογικην σειρ&ν των Βατατζών, γνωρίζομεν Ομως πολU περισσότερα, 

διότι εχομεν νέας πηγάς, αγνώστους &λλοτε, σφραγίδας, νέα κείμενα κλπ. 
~Επl τfί βάσει τούτων παρέχω συμβολi]ν άπλfiν εlς ηlν άνωτέρω γενεα

λογίαν. 

~Εν πρώτοις, το ονομα Βατάτζης εlναι ύποκοριστικΟν τοϋ βάτος άντl 
Βατάκης, Οπερ διεσώ{}η μέχρι σήμερον Εν Χίφ τοVλάχισων 2

• «Βάτος Εστιν 
.(; Βατάτζης», λεγει παλαιΌν κείμενον 3. CO τσιτακισμΟς τοϋ κ εlς τι1ς Vποκο~ 

ριστικCtς καταλήξεις ~άκι -άτσι, -ίκι -ίτσι κλπ. Εyινε συνή{}ης τΟν δέκατον 

.μ.Χ. αίώνα, Οτε &παντQ: καl τΟ Ονομα Βατάτζης. 
<Η οlκογένεια Βατάτζη iiτo {}ρq.κική, γενέτειραν είχε τΥ)ν Άδριανούπολιν 

καl τΟ Διδυμότειχον. Περl τοϋ πρώτου έξ ~ Αδριανουπόλεως Βατάτζη λέγει 
ό ΚεδρηνΌς (2,452) δτι «προσερρύη» τ(ρ Σαμουήλ, Οταν qtiτoς 1Ίπείλησε την 
πατρίδα του. CfΩστε δ πρώτος μνημονευόμενος Βατάτζης δf.ν Εδόξασε τiιν 
οLχογένειαν, 'ίσως δ~ ο-Ότος ελαβε καl τΟ Ονομα δια την τραχύτητα η αλλα 

Ελαττώματα. 
~Επl Κωνσταντίνου Μονομάχου &ναφέρεται ~Ιωάννης Βατάτζης κατii 

τον Ψελλον (2,98) «κατά τε σώματος φύσιν καl χειρών &κμi]ν τοίς {}ρυλου
μένοις Εκείνοις Εφάμιλλος 1)ρως». "Ο Βατάτζης ούτος ήτο συγγεν1lς τοϋ αίJτο· 

κράτορος Μονομάχου καl τοϋ Επανασταηlσαντος κατ~ αυτοϋ στρατηγου Λέον
τος Τορνικίου 4 • "Η ίκανότης καl δυναμικότης συνέδεσε το-~ς Βατάτζηδες μf: 
πολλ<Jς στρατιωτικδ:ς οlκογενείας, Οχι μόνον μΕ τοUς άνωτέρω, δ.λλfχ καl μΕ: 
τοUς Δούκας, τοUς Κομνηνούς, τοUς Ά γγέλους, τοUς Λασκάρεις. "Ο ~Εφραlμ 

(στ. 7845) αναφέρει τ1lν συγγένειαν τών Δουκών καl τΟ Διδυμότειχον ώς 

πατρίδα τών Βατατζών. 

J D u C a n g· e, Familice B;γzantinre 1680, σ. 222. 
2 Βλ. περt του Ονόματος Βατάκης ·ύ,τζης Έλληνικό. τ. 4 (1931}, σ. 492. "Ο 

κα-&ηγητΎjς Φ. Κ ο υ κ ο υ λ ε ς Ιiδειξεν δτι ή κατάληξις -ίτσι δΕν είναι σλαβική, δπως 
ένομίζετο πρότερον, &λλιi προηλ-&εν d:τΟ τΟ -ίκι (βλ. Έλληνtκιi 4, 361 ). 

' ΒΖ 14, 176. 
.ι Κεδρηγ, 2, 564-566. Μι χ. Άτταλ. σ. 29. 

' 
1 
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ΤΟν δωδέκατον αlώνα είναι γνωστοl πολλοl Βατάτζαι. ·ο στρατηγΟς 
Θε6δωρος Βατάτζης rΙ.αβε σύζυγον τi]ν aδελφ1]ν του Μανουi]λ Κομνηνου 
Ευδοκίαν ι, Εκ του γάμου δΕ τούτου έγεννή-&ησαν δ 'Ανδρόνικος καl ~Αλέξιος 

Βατάτζης, οί άνεψιοl του Μανου1lλ Κομνηνου 2.~Άλλος ΚομνηνΟς- Βατάτζης, 

-ό 'Ιωάννης Uπ})ρξε <<μέγας δομέστικος, &νi]ρ πολλ<Ις πολλάκις νίκας καl τρό
παια κατα Περσών στησάμενος>> ·q. ΔΕν γνωρίζω (1y εϊς τοϋτον άναφέρεrαι 

<<σφραγlς Κομνηνοϋ τατα χαριτωνύμου (=Ίωάννου) δς Βατάτζου προiϊλ&ε ... 
καl πορφυραυγοϋς Κομνηνϊiς Εύδοκίας» 4

• 'Ιωάννης Uπϊiρξε καl ό πάππος 
τοϋ Επειτα αύτοκράτορος ~Ιωάννη Δούκα Βατάτζη, είχε δΕ κατC:ι τΟν Χωνιά· 

την (σ. 340) υLούς, τΟν Μανουfιλ καl Άλέξιον, Εν<$ κατC:ι τΟν γράψαντα <<τΟν 
βίον τοϋ άγίοu ~Ιωάννου βασιλέως τοϋ ~Ελεήμονος>>, τΟν δημοσιευ&έντα UπΟ 
Heisenberg· 6

, ό πάππος τοϋ aυτοκράτορος είχεν υLοUς Ν ικηφόρον καl Θεό
δωρον. Τα τελευταία Ονόματα είναι συνηΗέστερα είς τi]ν οlκογένειαν τών 
Βατατζών, &παντοϋν Ομως καl τα Ονόματα Μανουfιλ καl ~Αλέξιος καl είς τΟν 
κλάδον τών Διπλοβατατζών. Προφανώς δ.λλον πάππον Εχει Uπ~ Οψιν ό Χω

νιάτnς καl &λλον ό βιογράφος τοϋ άυτοκράτορος. ΚατC:ι ταϋτα ό τατάς ~Ιωάν· 
νης Βατάτζης δύναται να εlναι διάφορος τοίί μεγάλου δομεστίκου ~Ιωάννου 
Βατάτζη. 

~Επl Ι\1ανουi)λ Κομνηνοϋ πολεμεί είς η)ν Ουγγαρίαν ό στρατηγΟς Λέων 
Βατάτζης 6

, συγγενf)ς 'ίσως καl α\JτΟς τοϋ aυτοκράτορας. ΔΕν γνωρίζω άν 
ταυτίζεται ο-δτος πρΟς τΟν &ναφερόμενον εlς σφραγίδα Λέοντα Βατάτζην 7 , 

-.Άλλος Βατάτζης, ό Βασίλειος «γένους &σήμοu» κατfχ τΟν Χωνιάτην (σ. 522) 
συνεδέ&η μΕ την ο'Lκογένειαν τών "Αγγέλων, 'ίσως δ8 δια τοϋτο είς τΟ Χρονι· 
κον του Μορέως λέγονται ο! 'Άγγελοι Βατάτζηδες. «'0 βασιλεiJς τών Ρω
μα(ωv κuρ Σάκης ό Βατάτζης» (στ. 449, Sc!1nιitt) ε\,,αι ό 'Ισαάκιος "Άγγε
λος. co Βασίλειος Βατάτζης Εγινε καl <<μέγας δομέστικος τiiς Δύσεως>> κατα 
τον Χωνιάτην (σ. 571), άφου βεβαίως συνεδέ{}η με τi]ν ο!κογένειαν τών 
~Αγγέλων. ΔΕν γνωρίζω αν ούτος είναι δ φονεu&εlς κατα τΟν Χωνιάτην 
(σ. 642) ύπο του α~τοκράτορος 'Αλεξίου 'Αγγέλου του Τρίτου. 'Άλλος Βασ(
λειος Βατάτζης «δοl.ιξ καl &ναyραφεl;ς>> {J.έματος &:ναφέρεται Επl το-υ αύτοκρά~ 
τορος Ν ικα(ας Θεοδώρου Α' Λασκάρεως '. 

~ κ ί ν ν α μ, σ. 114 και 180. Έκκλ. , ΑλΊl-&. τ, 4: (1883 -1884) σ. 459. Οiiτος 
..παρέστη εiς τ1)ν σύνοδον του 1166, 1] όποία συνεtήτησε τ1)ν ρfισιν «ό πατ-ήρ μου 
μείtων μού εστιν», 

2 Νικ. Χων. σ. 236. Έκκλ. 'Αλψ}. ''Εν&' &νωτ. 
s 'Α'\-•ωγύμου, Σύνοψις Χρο'\-'LΚΊ1, σ. 327. 
4 Izstvestija τ. 13 (1908), σ. 95. 
' ΒΖ τ. 14, 160. 
6 Κί'\-•ναμ. σ. 260. 
1 Διε&ν1)ς Έφημερlς Νομισματικfις &ρχαιολογίας τ. 9 (1906) σ. 132. 
8 Miklosich-1\fίiller, Acta et Diρlωnata 4, 292, 
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ΚατU τΟν δωδέκατον αίώνα &ναφέρονται καl ot έξης Βατάτζαι : & 
<<Βρυέννιο~ πατρίκιος, ϋπατος καl στρατηλάτης τΥjς Δύσεως ό Βατάτζης>> 1

• 

Ti)v συγγένειαν Βρυεννίων καl Βατατζ<ί:Jν σημειώνει δ βίος lV[ελετίου δ 
γραφε\ς παρ&. Νικολάου Με&ώνης (σ. 29). 

Έκ τών σπουδαιοτέρων άντιπροσώπωv τΥjς οlκογενείας Βατάτζη είναι δ. 
αDτοκράτωρ Νικαίας 'Ιωάννης Δούκας Βατάτζης (1222 -1254), δστις i!φερε 
καl τΟ γvωστότ:ερον καl 8πισημότερον δνομα τ\1ς συγγενοUς ΔουκικΥjς οίκογε
νείας. ~ο υίΟς Ομως τούτου Θεόδωρος Β' Λάσκαρις δεν φέρει τΟ παλαιΟν οί
κογενειακΟν Επώνυμον, U.λλU. τΟ τοϋ πάππου Λασκάρεως. 

ΆπΩ τοϋ δεκάτου τρίτου αίώνος έγένοντο συνοικέσια μεταξU διαφόρων· 
κλάδων των Βατατζών καl προfιλ-θ-αν Εκ τούτων o'L Διπλοβατάτζαι. Διπλο

βαrατζινα αναφέρεται i]δη παρ&. τ0 Π αχ υ μέρη (1, 17 4). Άλέ~ιος ΔιπΧοβα
τάτζης1 Μανου1}λ Διπλοβατάτζης &ναφέρονται ε'ίς Εγγραφα τοϋ δεκάτου τε

τάρωυ α'ίώνος 2 ."0 Καvτακου:ηνΟς &ναφέρει (τ. 3,135) <<ό:ρχοντα Εν Βερροίg._ 
τον πρωτοβεστιαρίτην Διπλοβατάrζην>>. Το 1430 δ Θεόδωρος Διπλοβατάrζης 
προσέφερεν ε'ίς την μονην Βατοπεδίου Εν «&νωγεοκάτωγον» εlς τΥιν Λfiμνον 9

• 

Άλλ' ό κλε'ίσας τΟ οίκογενειακΟν τοϋτο Ονομα εlναι ό Θωμaς Διπλοβατάτζης, 
ό δποίος έγεννήθη εlς τfιν Κέρκuραν τΟν δέκατον πέμπτον αίώνα (τΟ 1468} 
καl &πέΟανεν ε'ίς την ~Ιταλίαν τΟν δέκατον fκτον (τΟ 1541). ~Εκεί κατέλαβε 

μεγάλα άξιώματα, διεκρί{}η ώς νομομα{}i}ς καl Εγραψεν lταλιστl και λατινιστl 

νομικd: καl ίσωρικα συγγράμματα 4 • 

Μετα τΥιν παρέκβαση• περι Διπλοβατατζών Επανέρχομαι είς τΥιν οίκογέ"' 
νειαν Βατάτζη. ΚατιJ. τοlις χρόνους τοϋ ~ Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου καl_ 

~ ' ~τ ' Β ' ζ ' λλ' '" ω' ~Ιωάννου Καντακουζηνού, αναφερεται .1.ωαννης ατατ ης με πο α α,ι -
ματα, του πρωτοκυνηγοU, τοϋ πρωτοσπα-θ·αρίου, τού χαρτουλαρίου, τού· 

στρατοπεδάρχου ο. ΔΕν εlναι βέβαιον αν δλα αϋτα Εφερε διαδοχικώς τΟ αUτΟ 
πρόσωπον. ΤΟ Ονομα Ίωάννης fιτο σύνη&ες εlς τοΊJς διαφόρους κλάδους τΎ)ς 
οικογενείας καl Ενδέχεται να Εφεραν τούω κατd: τΥιν αVτΥιν Εποχiιν δύο ό:νδρες._ 

ι Byzantion τ. 4 (1929) σ. 189. Διε#ν1]ς Έφημερiς Νομισματικijς &ρχαιολο·-

γίας τ. 7 (1904) σ. 269. 
2 Σ ά {}α, Μεσ. ΒιβλιΟ'&ήκη 1, 240. Actes de Zographou, σ. 65. 
s Βλ. περιοδικΟν Παλαμ&:ν τ. 1 (1917) σ. 771. 
4 Περt τοϋ Θωμd. Διπλοβατάτζη βλ. "Ελληνομ'ν1Ίμονα (1845), σ. 96. ΊταλικΎ]ν

'Εγκυκλοπαιδείαν λ. DiρloYatacci. Δεν 1Ίδυνήi}ην ν&.. 'ίδω, δυστυχ&ς, παρα ~ας προσ
πα'fiοείας μου, η]ν μελέτη ν Κ a n t ο r ο \Υ i c z- S c h u 1 z, Thomas Dιρlovata

tius 1919 . 
.; Καντακ. 2, 475. Revue Numismatique 1905 σ. 337. Miklosich

Mίίller, Acta et Diplomata 5, 110. Κα'\•τακ. 2, 552. Είς τα Actes de Chi
landar (σ. 130) &ναφέρεται τΟ 1320 κληρικΟς Ίωάννης Βατάτζης διάφορος τοϋ 

ανωτέρω. 
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ΊΌvτο καίίιστij πιίίανον καl παρατήρησις τοϋ Ν ικηφ6ρου Γρηγορa (2, 741) 
περl ~Ιωάννου Βατάτζη <<&σήμου γένους>>. ~Η οΙκογένεια Βατάτζη δΕν Ύjτο 
δυνατΌν να χαρακτηρισίtfί C'iσημος, άλλ" εϊχαν δημιουργηίtfι καl κλάδοι &σηc 
μότεροι, δΕν ήσαν δλοι o'l άντιπρόσωποι τiiς οΙκογενείας διακεκριμένοι. ΕΙναι 
δμως C'iξιον προσοχijς δτι δ χαρακτηριζόμενος ύπΟ τοϋ Γρηγορα ~Ιωάννης 
Βατάτζης ώς &ν1iκων εlς ό:σημον γένος i1το <<φοβερΟς ... κα-&' ών ώπλίζετο». 
"'Ητο δηλ. καl δ <<ά.σ1iμου γένους>> Βατάτζης δυναμικώτατος, δπως ησαν έπl 
αίώνας Ολοι οί Βατάτζαι. 

Πολλοl Βατάτζαι άναφέρονται Οχ ι μετ" ά.σφαλοϋς χρονολογίας. Σημειώνω 
κατα σειραν Ονόματα : 

ΆπΩ σφραγίδα 1 εγινε γνωστΌς δ ΛΤικηφόρος Βατάτζης <<πρωτοπρόε
δρος, βεστάρχης, μέγας δοuξ καl πραίτωρ τοϋ Αίγαίου». Είς το αtτο πρ6· 
σωπον &.ναφέρεται βεβαίως καl το δημοσιευ&εν είς τ&. 'Ελληνικ&. (6, 1933, 
82) ''L t' ''Ν' ' υπο auren κειμενον, <<σφραγις πεφυκα ικηφορου Βατάτζη>>. Ιωσ1)φ 

ΒατάτζηςΙ μοναχΌς 'ίσως, άναφέρεται είς σφραγίδα δημοσιευίt·είσαν είς τα 
Έλ1,ηνικCι (τ. 7, σ. 297). 

"ΑπΟ τΟν δέκατον πέμπτον αί.ώνα είναι γνωστΟς ό Θεόδωρος Βατάτζης, 
δστις &ναφέρεται &ς δωρητi]ς τοϋ ~Αγίου "Ορους τΟ 1447 2

1 
δ Φραγκίσκος 

Βατάτζης <<χρυσοχόος>> Εκ δια-&1lκης τοϋ 1497 s. "ΑπΟ τΟν δέκατον εκτον 
αLώνα εlναι γνωστΟς ό <<Εν ίερεϋσιv εUλαβέστατος κiιρ Κωνσταντίνος Βα~ 
τάτζης» '(1563) καl &.πο τον δέκαrον sβδομον (1694 -1732) ό έξ 'Αδριανου
πόλεως Βασίλειος Βατάτζης 5 ι ό όποίος έταξίδευσε πολlι είς Ρωσσίαν καl 
Περσίαν και Εγραψε περι τών χωρών αUτών. 

ΤΟ Ονομα Βατάκης, χωρlς τσιτακισμόν, Εσώ{}η μέχρι τών νεωτέρων 
χρόνων. "Εσώ&η δΕ καl τοπωνύμιον <<~ς τοϋ Βατάτση>> ε'ίς τΥιν Θρ4κην α. 
~Επίσης ε'ίς Sγγραφα τlϊς Κεφαλληνίας τοϋ δεκάτου τρίτου α'ίώνος ά.να_φέρε· 
ται «χωράφιον τοϋ Βατάτζη>> 7

• ΕLς τΥιν Κεφαλληνίαν καl τας λατινοχρατη
-θ-είσας V}iσους του "Ιονίου Πελάγους Επfjγαν πολλοl πρόσφυγες &πΟ η)ν 
Θρgχην και ό:λλας περιοχΟ:ς τfjς άνατολικΥ]ς "Ελλάδος και Sπομένως δδν φαί
νεται περίεργον Οτι άπαντQ: τοπωνύμιον &ναφερόμενον εiς Lδιοκτήτην Βα
τάrζην. 

1 Izstvestija τ. 9 (1904) 376. 
2 Έπετηρtς 'Εταιρείας Βυζ. Σπουδ&ν τ. 8, 1931, σ. 84 σημ. 
s Σ ά {}α, Μεσ. Βιβλιο-&1lκη τ. 6, σ. 665. 
4 Β e n e c h e ν i t c h, Catalogus Codicum SinaiticOΓUm τ. ΠΙ, 1, σ. 73. 
5 Θρq,κικά, εχτακτον παράρτημα 1931, σ. 106. ΠαρνασσΟς 5 (1881) σ. 705 

και 801. 
6 Άρχείον τοϋ Θρςr.κικοϋ λαογραφικού και γλωσσικού -&ησαυροϋ τ. 6 (1939. 

1940), σ. 285. 
7 Miklosich-1\fίiller, Acta et Diρlomata τ. 5, 25. 
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ΤΟ συλλεγiΞν άνωτέρω ύλικΟν δΕν άναφέρεται 'ίσως Ολον εtς τοVς &πο
yόνους του προσχωρ1lσανtος ε'iς τΟν Σαμουi"jλ Βατάτζη τοϋ δεκάτου αίώνος. 
ΔΕν &ποκλείεται τΟ Ονομα Bri.roς- Βατάκης -άτζης να Εδίδετο εΊς δυσκόλους 
&ν-&ρώπους καl Επομένως έδό-&η εϊς διαφόρους οΊκογενείας. ~ ΑλλU δΕν άπο
κλείεται Επίσης να &ναφέρωνται Ολα τα άνωτέρω Ονόματα είς μίαν άρ:ικώς 
οίκογένειαν, η όποία &ς δυναμικ1) &νέδειξε τόσους μεγάλους άξιωματουχου~, 
είχε τόσας συγγενείας καl Επομένως Εδημιούργησε καl πολλαUς οtκογενεια~ους 
κλciδους. "Ηδη δ κλάδος τών Διπλοβατατσών δεικνύει Οτι οί Βατάτσαι είχαν 
διασπασ-&εί είς μακρυνας συγγενείας, &στε να δύνανται να συνάψουν συνοι

κέσια μεταξύ των είς ηΊν τόσον αUσrηραν τότε Εποχήν. 
ΤΟ πλfi-&ος τών κλάδων τών Βατατζών Εμποδίζει τfιν εϋρεσιν τΥiς γενεα

λογικΥiς σειράς αύτών είς τΟ διάστημα πέντε η εξ αίώνων που είναι γνωσηl. 
~Ίσως Επιτρέπεται να διακρίνωμεν ενα κλάδον ίσχυρότερον, αϋτΟν που χρη
σιμοποιεί συχνι1: τα Ονόματα ~Ιωάννης, Θεόδωρος, Βασίλειος, Νικηφόρος. 
~Αλλ&. καl δι~ αύτΟν &κόμη είναι δύσκολος η εϋρεσις τiϊς γεvεαλογιχης σειράς, 

<ϊήμερον τοUλάχιστον. ΔΕν -&έλω να ε'ίπω Οτι Eyt1 συνέλεξα δλα τα προσιτα σή
μερον είς τας πηγ&ς Βατατζ&ν Ονόματα. Πιστεύω Οτι δλίγα συνέλεξα δια να 
δώσω &φορμ1]ν να εξετασiJi'ί το ζήτημα εuρύτερον. 

Πάντως, cbς πόρισμα άπομένει Οτι η οίκογένεια f)το δυναμι~ωτάτη και 
δημιουρyικωτάτη και δι~ αUτΟ διετηρή{}η επι αίώνας καl 8δωκε τόσον ίκα-

, - " ' ' " " ρ 'τωρ ~Ιωάννης Δούκας -νοiις &ντιπροσωπους, των οποιων προεχει ο αυτοκ α 

Βατάτζης. 
Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

t 

ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΕΝ TQ ΒΥΖΑΝτΙΝQ ΚΡΑΤΕΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Η ΡΑRτΙΤΙΟ ROMANIAI 

lνΙετα τΟ ύπΕρ τών Βενετών χρυσόβουλλον τοϋ "Αλεξίου τοϋ Γ', τΟ 
όποίον άπετέλεσε τΟ άντικείμενον τοϋ πρ(.Οτου κεφαλαίου τijς παρούσης μελέ

tης 1
, f] Partitio Romani::e κατέχει πρωτεύουσαν {}έσιν cbς πηγή, διαφωFί

ζουσα τΟ σύστημα τlϊς διοικητικfίς διαιρέσεως τοϋ Βυζαντινού Κράτους κατα 
τοi!ς χρόνους τijς Τετάρτης Σταυροφορίας. 

cΥπΟ τΟν τίτλον Partitio Romani::e φέρεται πίναξ tf}ς διανομΥiς τών 

Εδαφών τijς καταλυiJείσης Βυζαντινfjς Αi'ιτοκρατορίας μεταξu τών Σταυροφό
ρων, Διαιρείται τΟ κείμενον τοϋτο είς fξ παραγράφους: α'} Pars prima 
Domini Ducis et Communis Venetire, β') Pars secunda dominί Ducis 
et Communίs Venetίre, γ') Pars prίma dominί Imperatorίs, δ') Pars 
secunda dominί Imperatorίs; ε') Pars prίma Peregrίnorum καl ς') Pars 
secunda Peregrinorum. Πρόκειται περι &ναγραφijς τών εδαφών τών έπιδι
κασ-&έντων είς τΟν Δοϋκα καl τfιν Κοινότητα της Βενετίας, είς τΟν Λατίνον 
Αυτοκράτορα τiiς Κωνσταντινουπόλεως και είς τοVς Σταυροφόρους. 

CΩς Εχει σήμερον, .η Partitio Romani::e δΕν παρέχει τi}ν εντύπωσιν 

επισήμου κειμένου, άλλα σημειώματος, συνταχίJέντος προφανώς επι τi} βάσει 

Επισήμων στοιχείων 1."Εχει πάντως σχέσιν πρΟς τi}ν κατα μfiνα Μάρτιον tοϋ 

1 Βλ. τfiς παρο1Jσης Έπετηρίδος, τόμ. 17 (194:1), σελ. 208-274, τόμ. 18 (1948), 
σελ. 42- 62 καl τόμ. 19 (1949), σελ. 3 - 25. 

2 Παλαιότεραι έκδόσεις περιέχουν έν πρωτοκόλλι:ρ προσ&ήκας, αί όποίαι -&α 
fιδύναντο να έκληφ&ουν ώς στοιχεία συμβατικού έγγράφου. ΟUτω ή έ'κδοσις Mura
tori περιέχει ri}ν έπιγραφi)ν Pactum inter d. Enricum Dandulum ducem, et 
Bonifacium marchionem Montisferrati, et Balduinum comitem Flandrire, et 
Ludovicum comitem Blesensem, pro captione urbis Constantinopolitanre, άκο-
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1204, 11τοι πρΟ τijς τελικfις άλώσεως, συναφ{]·είσαν μεταξl! τών Σταυροφόρων 
συμφωνίαν. Ό Βελλεαρδουίνος συνοψίζει τa καίρια σημεία τiϊς συμβάσεως 
ταύτης ! , τr}ς όποίας Ομως κατ' εUτυχΥ) συγκ-υρίαv διεσώ&η αUτούσιον τΟ 
κείμενον Εν ταίς Επιστολαίς τοϋ ~Ιννοκεντίου τοϋ Γ' 2

• ~Εν Οψει τΥις τελικr}ς 
Επι&έσεως πρΟς κατάκτησιν τfις Κωνσταντινουπόλεως, o'L Βενετοl καl o'L. 

Σταυροφόροι όJρισαv Εκ τών προτέρων τΟ κα{}εστcΟς τών μελλόντων να 
προέλ&ουν Εκ τfjς κατακτήσεως κρατών. Κατ& τδ:ς κυριωτέρας ρήτρας τfις 
συμφωνίας του Τhίαρτίου, οί Βενετοl {}Ct: διετήρουν πάσας τΟ:ς κεκτημένας 
προνομίας· Εξ πρόσωπα υποδεικνυόμενα ύπΟ τούτων, καl Lσάρι'fi·μα, Εκλεγό
μενα ύπΟ τών Σταυροφόρων, -&α άn:ήρτιζον τΟν σύλλογο-ν τών εκλεκτόρων, οι 
όποίοι {}(ι προέβαιναν εκ τοϋ σταυροφορικοίi στρατού είς την ά-νάδειξιν τοϋ 
αύτοκράτορος «ad honorem Dei et Sanctc:e Romanre Ecclesire et Impe~ 
rii». eo οϋτω Εκλεγόμενος αυτοκράτωρ 11α είχε τΟ τέταρτον τiiς καταληφtl-η~ 
σομένης χώρας καl τα άνάκτορα τών Βλαχερνών καl Βουκολέοντος. Αί λοιπαl 
κτήσεις \Jα διενέμοντο &φ~ ήμισείας μεταξiι τiiς Βενετίας καl τών άλλων 
Σταυροφόρων, τού α\Jτοκράτορος βεβαίως έξαιρουμένου. Οί κληρικοl του 
μέρους, έξ ού δΕν Ύ}ι'Jελεv iΞκλεχ11ii ό αυτοκράτωρ, ί1Cι ε'ίχον ύπΟ η)ν κυριό
τητά των τΟν ναΟν τflς eΑγίας Σοφίας καl τΟ δικαίωμα τflς άναδείξεως τού 

λάτίνου πατριάρχου τfις Κωνσταντινουπόλεως. 
Θα f)το δυνατΟν να υποτε11iϊ δτι ή Partitio Romani~ συνετάχ{tη εύ&iJς 

άμέσως είς Εκτέλεσιν τών Ορων τiiς συν&ήκης τοϋ Μαρτίου. "'Εκ τινων δμως 
διαπιστώσεων προκύπτει δτι τα πράγματα δΕν εχουν οϋτω. Παρετηρή\Jη 
δηλαδ1) οτι ό πίναξ τijς διαvομijς ~μφανίζει σημαντικa κενά. Οuδεv σημειου

ται περl τiiς περιοχiiς τi\ς ~κτεινομένης μεταξv Άξιου καl "Εβρου, ώς καl 
περl τf}ς βορειοανατολικΥjς Πελοποννήσου, τfις Βοιωτίας καl τiiς κεντρικii.ς 
Εύβοίας. CH παράλειψις, λυπηρι1 δια τΟν μελετητi)ν τών γεωγραφικών 

πραγμάτων, δΕν ~ίναι τυχαία. <Ως διέγνωσε-ν ηδη ό Tafel, αί παραλειφ-θ·είσα~ 
χώραι άντιστοιχοϋν πρΟς τα Εδάφη, τα όποία τελικώς Εξεχωρ1i.itησαν είς τΟν 
Βονιφάτιον τΟν Μομφερρατικόν 3

• 

λουirεΊ: δε ή δtlλωσις: In nomine Dei a:terni Bonifacius Marchio, et Balduinus 
Flandrensis et Hannoniensis, Ludovicus Blesensis et Claramontensis, Enricus 
S. Pauli, comites, pro parte nostra vobiscum, vir inclyte, domine Enrice 
Dandule, Venetoι·um Dux, cum parte vestra, ad hoc, ut unitas et firma 
inter nos possit esse concordia... talem duximus oι·dinem obserYandum, 
utraque parte juramento astricta ... "Αλλ • αί. προσ1rfικαι αfίται Οφείλονται εLς τΟν 
έκδότη·ν, δ δποLος παρέλαβε τα σχετικιi στοιχεLα Βκ τής συμβάσεως τοϋ Μαρτίου· 
1204-. ΠερL των έκδόσεων βλ. ευ-&υς· κατωτέρω. 

1 Villehardouin, § 234-, εκδ. Ε. Faral, τόμ. ΒΊ σελ. 34--37. 
2 Τ a f e 1 καt Τ h ο m a s, Urkunden, τόμ. -ΑΊ σελ. 44-4 ~ 452. 
Β Α\ιτό&ι, σελ. 461. Πρβλ. Ρ: L e m e r 1 e, Philippes et la Macedoine' 
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~Η παραtΊlρησις αϋτη κα&ιστ!J δυνατΟν τΟν dκρ.ιβέστερον καi1ορισμ0ν 
τού χρόνου, καf1? Ον Εγράφη τΟ ήμέτερον εγγραφον. Είναι γνωστΟν Οτι τi}ν 

9 Μαtου 1204 aνεδείχiJη αυτοκράτωρ ό Βαλδουίνος της Φλάνδρας, παραγκω
νισθέντος τού Βονιφατίου τού :Μομφερρατικοϋ, dρχηγοii της Σταυροφορίας. 

Ούτος, συ μφώνως πρΟς τi}ν συμφωνίαν τi)ν συναφ&είσαν, μικρΟ-ν πρΟ τi}ς 

Εκλογfjς, περl τCtς άρχCtς ΜαLου, &φειλε να λάβη cΟς κλfjρον tote la terre 
d'autre part del Braz, devers la Turkie, et l'ίsle de Grece, \]το ι την ~κεί
\tεν τi}ς Προποντίδας χώραν, ηΊν νεύουσαν πρΟς τi)ν Τουρκία-ν, καl τi}ν 

«'•lϊσον» τlϊς ~Ελλάδος ι. Δια να ίκανοποιήσΌ Ομως τΟν iσχυρΟν &ντίπαλόν του, 

ό Βαλδουίνος Εδέχ&η να παραχωρήσυ είς αlJτΟν τΟ Βασίλειον τtϊς Θεσσαλο
νίκης, CΙτε εύρισχόμενον πλησιέστερον πρΟς τΟ:ς κτήσεις τοϋ βασιλέως τijς 

Ουγγαρίας, τοϋ Οποίου δ Βονιφάτιος πρΟ μικροϋ είχε νυμφευ-θfj τi)ν άδελ

φήν, χήρα-ν τοϋ αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου ~Ισααχίου τού Β' 2
, eH τρο~ 

ποποίησις αϋτη της άρχικf}ς συμφωνίας Εγένετο εύ&υς μετα τfιν στέψιν του 

νέοu αύτοχράτορος, Επομένως μετα την 16 Μαtου 1204. Τ1)ν χρονολογίαΎ 

ταύτην &εωρουμεν cΟς terminum post quem δια την σύνταξιν της Partitio 
R.omanίce. 

Μετα τfίς αUτfις περίπου άχριβείας δύναται να δρισ\Jij καl ό terrnίnus 

an~e quem. Ό Βαλδουίνος, παραβαίνων τ&ς νεωστl συναφθ-είσας συν&ήκάς, 
είσηλ-&εν εΊς τα Εδάφη τοϋ Βονιφατίου καl Επελήφ{}η τfϊς κατακτήσεως αύτών. 

Είς άντίποινα δ τελευταίος κατέλαβε τΟ Διδυμότειχον καl Επολιόρκησε τi}ν 

Άδριανούπολιν. Ή ρijξις μεταξv τών δύο Φράγκων ήγετών &πεσοβή{}η διa 
τiiς ~πεμβάσεως του δουκος τijς Βενετίας καl του κόμιτος Λουδοβίκου de Bloίs. 
Ό ίστορικος Γοδοφρείδος ό Βιλλεαρδουίνος, ό όποίος ~λαβε προσωπικώς 
μέρος είς τας διαπραγματεύσεις, όμιλεί δια μακρών περi. του επεισοδίου 3

• 

Μαρτυρεί συγκεκριμένως οτι, κατa τa τέλη Σεπτεμβρίου, τiϊς διαφορaς πλή

ρως διευ&ετη{}είσης, είρήνη έπεκράτει ε'ις τΟ:ς χώρας τας κειμένας μεταξiι 

Κωνσταντινουπόλεως καl Θεσσαλονίκης'. ~Αφού άνωτέρω Εδέχ&ημεν δτι η 

&πουσία των εδαφών tών εύρισκομένων μεταξU CΈβρου καl ~Αξιοii, ώς καί 

τ·"ω·v -~ριοχω- ·v τη-- νοτιωτε'ρ 'R)) 'S:: " - ' - δ - ' ' Η ~ιc ι ~ ας J.:.ι, .αυος, εκ του πινακος της ιανομης οψεί~ 

λεται εϊς τf)ν άναφυείσαν άμφισβήτησιν περl τdς κτήσεις τοϋ Βονιφατίου 

τού Μομφερρατικοϋ, σuνάγομεν μετa πολλijς πι1tανότητος οτι η Partίtίo 

orientale 3. l'ι§poque chrι§tienne et byzantine (Παρίσιοι 1945), σελ. 180. Τ L 0 n~ 

g η ο η, Problemes de l'histoire de la Principaute de Moree Jour"nal des 
Saνants 194-6, σελ. 78 κέ. ' 

1 Villehardouin, § 258, σελ. 64·65. 
2 ΑUτ6&ι, § 264, σελ. 70 -71. 
3 Αύτό{}ι, §§ 277 κέ., σελ. 84 κέ. 
-ι Α\ιτό&ι, § 302, σελ. 110-111. 
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Romanire συνετάχ{}η κα3' ο\Jς χρόνους ύφίστατο >'! &μφισβήτησις αί!τη, 1\τοι 
το ένωρίτερον aπ ο τijς 16 Μαtου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου του 1204 '. 

~Εκ τfις μορφfις των γεωγραφικών Ονομάτων καί τινων άλλων λέξεων 

πει-&όμε&α Οτι τΟ ήμέτερον κείμενον συνετάχ1}η έπl τi] βάσει ελληνικών 

πηγών. Τίνες αt πηγαl αύται δεν είναι δυνατΟν μετ~ άκριβείαξ νιi λεχitίi. 

Νομίζομεν πάντως Οτι ο~ συντάξαντες τΟν πίνακα Εστηρίχitησαν έπl στοιχείων 
είλημμένων Εκ τοϋ μεγάλου Εδαφονομίου της Κωνσταντινουπόλεως καl Cί.λλων 

φορολογικfις φύσεως άρχείων. Είς τοιούτον τι να τρόπον διανομής άναφέρεται 
μετ α πολλfjς πικρίας καl δηκτικότητος καl δ Νικήτας δ Χωνιάτης, λέγων περl 

των Σταυροφόρων: <<00ς δε καl κλήρους πόλεων καl χωρών ηρξαντο βάλλειν, 

fiν 'ίδέσ&αι καl &έσ&αι Οτι δια πλείστου τοϋ Ίtαύματος άνδρών τυφομανών 

μή ξυμβλητi)ν άπόνοιαν, ε'ίτ~ οVν παράVοιαν, είπείν οϊκειότερον. CΩς γιiρ 

βασιλέων ηδη βασιλείς κα&εστώτες καl τΟ περίγειον Ciπαν Εν χερσlν Εχοντες, 
τοίς μSν rJωμαϊκοίς σχοινίσμασιν άπογραφείς έπέστησαν, γνώναι πρότερον 

τας επετείους άποφορdς ffέJ.οντες, εί&~ σ5τω κατα πάλους αUτα μερίσασ:&αι · 
τιJ.ς δΕ παρ:> Clλλοις ε&νεσι καl βασιλεϋσι καρπουμένας &ρχCtς καl Εξουσίας έκ 

τοϋ αUτίκα διείλοντο>> 2 • cy πf:ρ τfiς άπόψεως ταύτης συνηγορεί και η Εν τψ 

κειμέ1rψ μνεία φορολογικών δρων, ώς έπίσκεψις, χαρτοvλαρaτον, προσωΠικd 
κτήματα κλπ. 

cH Partitio Roωanire, συνταχ&είσα, ώς έλέΧ'&η, έπl τii βάσει έλληνtκών 
πηγών μεταξiJ τi'jς 16 Μαtου καl του τέλους Σεπτεμβρίου 1204, περιijλ{}εν 

εLς ήμaς Εξ άρχειακών κειμένων καl χειρογράφων άποκλειστικώς βενετικών : 
έκτου Liber Albus, φύλλ. 34 κέ., καl του Liber Pactornm, Α', φύλλ. 246 
κέ., ΒΊ φύλλ. 261 κέ. ~Απόγραφα περιέχουν ώσαύτως καl ό ύπ~ άρι&μ. 284 
κώδιξ του 'Αγίου Μάρκου, φύλλ. 3, καl οί Muratorίi κώδικες τi'jς Άμβρο

σιανi'jς Βιβλιο{}ήκης Ι καl Π ". 
Το ήμέτερον 6γγραφον εχρησιμοποιή{}η το πρ&τον εν τQ> βενετικq) Χρο

νικq) του Μαρ(νου Da Canale, του ΙΓ' αΙώνος, La Croniqne des Veni
ciens de Maistre Martin Da Canal. Ta καταχωρισ3έντα αiJτό{}ι κείμενα 

&ποτελοϋν άπλfiν μετάφρασιν τi}ς Partitio Romanire μετά τινων συμπτύξεων 
καl παραλείψεων '. Εύρύτερον i)ρμ1lνευσε τΟ Εγγραφον τiiς διανομijς ό Βενε
τος ίστορικος Panlns Rhamnnsins (Rannusio) έν τq) Ι!ργφ του Della 
Gnerra di Constantinopoli per la restitntione degl'Imperatori Comneni, 
έν Βενετ(g, 1604, σελ. 117 κέ. Πρβλ. καl τi]ν δευτέραν Ι!κδοσιν του 1635 

1 Πρβλ. καt J. L ο η g η ο n, 'Ένθ·' άνωτ., σελ. 78. 
2 Νικήτας ό Χωνιάτης, σελ. 787·788 (Bonn.). 
3 Τ a f e Ι καl Τ h ο m a s, "'Εν-&' 6:νωτ., σελ. 452. 
4 τα σχετικό. χωρ.Lα βλ. προχείρως αύτόtrι, σελ. 493- 495. 

• 
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De Bello Constantinopolitano, σελ. 159 κε. '. Του κειμένου δ Rhamnnsins 
Ελαβε γνώσιν έξ ανακοινώσεως τοϋ Giovanni li'rancesco Ottobono, μεγάλου 
καγκελ/,αρίου τilς Βενετικfi.ς Πολιτείας, δΕν έξέδωκεν δμως τοϋτο α1Jτούσιον 1 
&.λλ" έλευΗέρως έχρησιμοποίησεν, έyκαταμείξας καl ίδίας γεωγραφικιJ.ς παρα

τηρllσεις. Έμφορούμενος σεβασμοϋ πρΟς τ1lν κλασσικi]ν "Αρχαιότητα καl 

παραβλέπων τΥιν έλληνικi]ν όνοματολογίαν, ώς αϋτη διεμορφώί}η κατα τους 

μέσους αίώνας, πολλCι διέστρεψε και παρηρμ1lνευσε 

Έν &γνοίg τών Ερευνών τοϋ Rhamnusius, έδημοσίευσε τΟ Εγγραφον 

εν τ\i lκδόσει του Βενετικου Χρονικου του 'Ανδρέου Δανδόλου δ Α. Mura
tori, Rerum Italicarum Scriptores, τόμ. ΙΒ ', σελ. 328 κέ., εν Μιλάν φ, 
1728 '. Νεωτέραν Ι!κδοσιν παρέσχεν δ F. Wilken, Geschichte der Kreuz
ziige, μέρος Ε', Beylagen, σελ. 3-8, έν Αειψίg, 1829. Έκ τijς εκδόσεως 

του Mnratori παρέλαβε το Ι!γγραφον δ Buclion, Recl1erches et materiaux 
ponr servir a nne histoire de la domination franςaise anx ΧΙΙΙ e , XIV e 
et xve siecles dans les provinces deιnembrees de l'Empire grec a la 
suite de la Qnatrieme Croisade, τόμ. Α', σελ. 8 κο., εν Παρισίοις, 1840. 
Είς τi)ν &ποκατάστασιν καl την δλην έρμηνείαν τοϋ κειμένου Εξόχως συνέβα

λαν αί lργασίαι του Fr. Ψafel, Symbolarum Criticarnm, Geographiam 
Byzantinam spectantiuω, partes du:oe, Pars posterior Pactum Francorum 
anni 1204 de partitione Regni Gπeci, Abhandlungen der ΠΙ. Classe 
der kais. Akademie der vVissenscliaften, τόμ. 5. τευχος 3, εν Μονάχφ, 
1849 (το κείμενον μετa μεταφρdσεως έλληνικi'jς σελ. 55- 75. Πρβλ. καl σελ. 

17 • 20). Έκεί3εν μετά τινων βελτιώσεων καl γεωγραφικ&ν όπομνημάτων 

περιελήφ{}η εν Tafel καl T!Iomas, Urkunden zur iilteren Handels-und 
Staatsgeschichte der Repnblik Venedig, μέρος Α', σελ. 464-488, εν 

Βιέννη, 1856. ΤΥιν τελευταίαν ταύτην Εκδοσιν Εχομεν κυρίως ύπ" Οψιν. 
~Επειδ1Ί κύριον &ντικείμενον τfiς παρούσης μελέτης δΕν εlναι ή διανομ1Ί 

των εδαφ&ν τiiς καταλυ3είσης Βυζαντινi'ίς Αϋτοκρατορίας μεταξiJ τών Σταυ

ροφόρων, άλλ" ή έπαρχιακiι διοίκησις τfίς Αυτοκρατορίας ταύτης καl Εμμέσως 

ή διερεύνησις -yεωyραφικών itεμάτων, δΕν κρίνομεν &ναγκαίον να &κολουιJή

σωμεν πιστώς τΥιν τάξιν τijς &ναγραφ}iς τ1Ίν τηρουμένην έν τ<$ Εγγράφφ. 

ΔιασπΟΟντες τΟ παρ" αlιτοU παρεχόμενον ύλικόν, άπηρτίσαμεν τρείς μεγάλας 

γεωγραφικCtς ένότητας 1 ταύτας· α') Κατωτέρα ΈλλCtς μετα τών νήσων,"Ήπειρος 
καl 'Αλβανία, Θεσσαλία καl Δυτικi] Μακεδονία· β') Θρι;ίκη καl γ') Μικρa 

1 Εύρέα άποσπάσματα τfις δευτέρας εκδόσεως παρδ. Τ a f e Ι, Symboire Cri
ticre, Β', σελ. 26 - 44. 

2 Νεωτέρα Sκδοσις του Χρονικού: Raccolta degli Storici Italiani ordinata 
da L. Α. Μ u r a t ο r i, τόμ. IA', μέρος 1 : Α n d r e re D a n d u 1 i, Chronica 
per extensum descritta, εκδ. Ester Pastorello, Bologna 1938 . 
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Άσία μετό. τών παρακειμένων ν1Ίσων. Πλείστα γεωγραφικό: καl διοικητιχ&. 

προβλήματα διηυκρινή{}ησαν εν tQ) πρώτφ κεφαλαίψ. ΠρΟς. άποφυγΊlν φόρ

του καl Επαναλήψεων, παραπέμπομεν πολλάκις εΊς τα 11δη λεχ-&έντα, περιορι
ζόμενοι είς τδς άπαραιηlτους και τδ.ς καιρίας προσ{}ήκας ! . 

Α' 

Κατωτέρα "ΕλλΟ.ς μετΟ. των νήσων, 

'Ήπειρος κα! Άλβανία, Θεσσαλία και Llvτικij Μακεδονία. 

1. Πελοπόννησο~ μεtd tών παρακειμένων νήσων. ΤΟ {}·έμα Πελο

ποννήσου, τoii όποίου, ήνωμένου μετδ. τοϋ {}έματος τfις Έλλάδος, την ίστο

ρίαν παρακολου-&οϋμεν μέχρι τοϋ τέλους του ΙΒ' αίώνος 2 , Εμφανίζεται χαl 

εν τψ κειμένcρ τούτψ διεσπασμένον είς μικροτέρας διοικητικό:ς καl φορολογι

κΟ:ς Ενότητας : εΊς τfιν επαρχίαν Λακεδαιμονίας, όφ' Ίlν ύπ1lγοντο δύο έπι

σκέψεις 9, 1i μικρΟ: καl ή μεγάλη, είς τα Καλάβρυτα 4 καl τΟ δριον 5 Πατρών 

καl J\ίε-&ώνης μετΟ: πάντων τών dνηκόντων είς αUτό, fιτοι τών κτημάτων τών 

οίκογενειών Βρανα και Καντακουζηνοii, τών ζευyηλατείων 6 τϊϊς ΕΙ.ρήvης, 

1tυγατρ0ς του α1Jτοκράτορος 'Αλεξίου του Γ', μετ Ο: τών ζευγηλατείων τών 

Μύλων καl του Παντοκράτορας καl τών λοιπων μοναστηριακών κτημάτων η 

1 Οί ΕντΟς άγκυλών άρι-&μοί δηλουν τό.ς σελίδας του άνατύπου. 

' Ν. • Α. Β έ η, Zur SigillogΓaphie der byz. Thenιen Peloponnes und 
Hellas, Viz. Vremennik, τόμ. 21 (1914), μέρος τρίτον, σελ. 214 κέ. G. S t a d t-
111 ίi 11 e r, l\ίichael Choniates l\ίetιΌpolit von Athen, σελ. 157, 158, 272. Δ. Ά. 

Ζ cr- κ υ{} η ν ο υ, Une inscription byzantine du ParthCnon et les institutions 
provinciales de lΈnιpiι·e, L'HellCnisιne Contemporain, 1948, σελ. 206. 

Β Περl τfις εtδικijς_σημασίας τijς λέξεως βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 
241 κέ. [34 κέ.[. 

4 ΤΟ Ονομα φέρεται εtς τΟ: χειρόγραφα ύπΟ τοiις τύπους Kalobrita, Lia1obrita, 
Kalobries. Ή γαλλικ1) διασκευ1) τοϋ Χρονικοϋ του Μορέως καl αί Assises de Ro
manie παραδίδουν τΟν τύπον Colovrate. 

5 Περl. της τεχ\•ικijς σημασίας του δρου τούτου βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, 
σελ. 248 [41[. 

ο την λέξιν vίlla του λατινικου κειμένου ό Tafel &ποδίδει διό. του έλληνικου 

δρου μετόχιοv. Προτιμ&μεν τήν βυζαντιν1)ν λέξιν ζευγηλατείον, άντιστοιχουσαν άκρι

βέστερον πρΟς την έννοιαν της λατινικfjς καl μάλιστα προκειμένου περl κτημάτων 

ά\•ηκόντωy είς τΟ στέμμα fι εlς μέλη της δυναστείας, ώς Εν τft προκειμέΥll περι~ 

πτόJσει. 

• 

• 
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ζευγηλατείων τινών, τα όποια εύρίσκοντaι Εν αύτοτς, 11τοι tliς μικράς καl 

μεγάλης Επισκέψεως: Prov·incia Lakedemonie, ιnicra et megali episkepsis,, 
i.e. parνa et magna pertinentia, Kalabrita ... Zacl1int11os et Kefalinia ... 
Orium Patron et l\iethonis, cun1 omnibus suis, scilicet pertinentiis de 
Brana, pertinentia de Cantacuzino, et cum νillis Kyreberinis, filie 
imperatoris Kyrίalexii, cum villis de l\-Iolineti, dc Pantocratora, et de 
ceteris monasterίoruιη, si,re qιιibusdam νί11ίs, qure sunt in ipsis, scίlicet 
de micra et 111egali epίskepsi, i.e. de parνa et ιnagna pertinentia 1

• το 

άντίστοιχον χωρίον τοϋ Μαρίνου Da Canale Εχει ώς έξfις : La segont partie 
de Monseignor li Dus ce est la provinse de Lalcede111onie ; ce est la 
petit e[ la grant partinense, episkepsis. Kalobrita ... Gic!Iintos et Kefa
lonia ... Orium Patron et Metl1onis, con totes les soes partinenses ; de 
Brana, et Jes partinenses de Catagosino ; et con les viles de .kire Heri· 
neis, dou fie de ]'enpereor kiri Alexii ; et con ]es viles de Moliveti, de 
Pantocratora, et de tos les autres mostieι·s, ou aucunes viles que sont 
en celes mesmes partinenses : ce de ιηicra et de 111ega1li et de cpiskepsi : 
ce est de la petit et de la grant pertinense 11

• ~Εκ τών παρακειμένων ηlσων 

περι].αμβάνομεν είς t1)V γεωγραφικi}ν ενότητα τfjς Πελοπονηlσου μόνον τας 

πρΟς δυσμUς κειμένας, την Κεφαλληνίαν καl τfιν Ζάκυνftον" τΟ:ς πρΟς &ναrο~ 

λάς, τfιν Α'ίγιναν καl η)ν Σαλαμίνα, συνάπτομεν μετα τοϋ όρίου ~Α{]ηνών 

καl Μεγάρων. • 
<Ο συντάκτης του πίνακας μνημονεύει περιφερείας τfiς Πελοπονν1lσου, 

τa Καλάβρυτα, πι~ανώς μετa τijς βαρείας πλευρaς τijς χερσον>]σου, το δριον 

Πατρών καl 1\ίε&ώνης καl ηlν έπαρχίαν Λακεδαιμονίας. ΤΟ Όριον Κορίνitου, 

~Άργους καl Ναυπλίου, τΟ όποίον περιλαμβάνεται Εν τc'ρ χρυσοβούλλφ τοίi 

1198 8 , παραλείπεται, ώς καl αί ϋ.λλαι περιοχαί, αί_ προοριζόμεναι δια τΟν 

Βονιφάτιον τΟν Μομφερρατικόν 4
• 

τα κατα τΟ δριον Πατρών καl Με{}ώvης διηυκρινή1Jησαν &νωτέρω 5
• 

το εγγραφον τfις διανομfις παρέχει συμπληρωτικάς τινας ε'Lδ1)σεις περl τών 

εν τίi διοικητικΌ ταύτη περιφερείQ εύρισκομένων χτημάτων μέλους τiiς χαταw 

λυ-&είσης έλληνιχfiς δυναστείας καl των οίχογενειών Βρανά καl Καντακουζη· 

νοϋ. 1\ίνημονεύονται συγκεκριμένως αί villre l\iolineti καl Pantocratora. 
ΤΟ πρώτον τοπωνύμιον ταυτ(ζει ό Long·non πρΟς τΟν συvοικισμΟν Μύλα (;) 
παρα τΟν Πάμισον, εν Μεσσηνίq; 6

• Έν τίi μεσαιωνική γεωγραφίg τfiς δυτι-

ι Τ a f e 1 και Τ h ο m a s, "Eνit' ά\'ωτ., σελ. 468-470. 
2 Λlιτ6&ι, σελ. 494. 
8 Βλ. ιiνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 249·252 [42~45J. 
4 ]. Longnon, 'Ένi}' άνωτ,, σελ. 79-80. 
'ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 248-249 [41- 42[. 
6 J. Longnon, Αύτό&ι, σελ. 79, σημ. 1 . 
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κiiς Πελοποννήσου δύο τοπο&εσίω, κα{}~ Οσον γνωρίζομεν, φέρονται υπο τΟ. 
Ονομα Μύλοι. CH μία, ύπΟ_ τΟν τύπον La J\1olines, μνημονεύεται Εν άνα~ 

γραφfi φεούδων τοϋ ετους 1391 1
• Ή δευτέρα είναι γνωστη Εκ βενετικών 

Εγγράφων τών ετών 1423 ΚΕ. ώς Molines, castrωn Molendinornm, forta
licium Molendinorum, μνημονεύεται δΕ Ομού μετα τών χωρίων Ζόγγί,ον, 
<Άγιος ~Ηλίας καl Νίκλι 2

• ΑΊ τοπο1Jεσίαι αΟtαι Εχειντο παρα τΟ lvlανιατο~ 

χώρι καt το Γρίζι τijς επαρχίας Πυλίας". Οi!δεμίαν πληροφορίαν Ιiχομεν 
περl τοϋ τοπωνυμίου Παντοκράτωρ. <Όσον &φορ(j είς τΥ)ν διοικητικην Ίστο

ρίαν τών Πατρών, πρέπει να προστεθiϊ δη νεώτερον χειρόγραφον τiiς μονfίς 
Βαρνάκοβας άνaφέρει δωρεCιν «του εUσεβεστάτου Άνδρονίκου τoii Παλαιο

λόγου αύϋεντεύοντοi; τούτου τfjς Παλαιdς Πάτρας Ετη {}'>>, έπl Ίωάννου τοϋ
Κομνηνοϋ '. Τίς δ Παλαιολόγος ούτος καl τίς ή άρχή, τfιν όποίαν είχεν 8ν 
Πάτραις, δΕν γνωρίζομεν· πάντως τα έν τΟ) μεταγενεστέρφ τούτφ κειμένφ, 
λεγόμενα δΕν είναι άξια πίστεως. 

CH έπαρχία Λακεδαιμονίας 5, ώς διοικητικΥι περιφέρεια, δΕν είναι άλλο· 
-&εν γνωστή. Έν τψ Βίφ τοϋ όσίου Νίκωvος τοϋ Μετανοείτε γίνεται Επανει
λημμένως λόγος περl τfjς παρουσίας άvωτέρων δημοσίων λειτουργών έν τfi 

ΛακωνικΌ. Οϋτω ό στρατηγΌς τοϋ {}έματος Γρηγόριος, άνfιρ «φιλοπαίγμων» 

καl <<τοίς άftύρμασι λίαν f)δόμενος>>, φέρεται Εν Σπάρτη <<συνσφαιρίζων τοίς 
α1Ίτόχftοσι» 6

, &λλ" δ διάδοχός του Βασίλειος δ "Απόχαυκος διέτριβεν έν 

1 C 11. Η ο ρ f, Chroniques grέ:co~romanes, σελ. 230. 
2 Κ. Σά1tα, Μ'νημεία Έλληνικfiς Ίστορίας, τόμ. Α', σελ. 150,154,176, τόμ, 

Γ' I σελ. 323, 336 .• Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ, Οί Παλαιολόγο ι εν ΠελοποννΊ}σφ (~ Α&η
να~ 19~3), σελ 53- κέ. ΤΟ χωρίον Νίκλι τοϋ βενετικού εγγράφου ούδεμLαν σχέσιν δχει 
προς το μεσαιωνικΟν πόλισμα τijς Τεγεάτιδος. ΕΤναι μία τών όμωνUμων τοπα&εσι&ν 
και εχει το εν τfί επαρχίq. Πυλίας: _Δ. Β α γ ι α κ άκου, Συμβολ'Ιl είς τd περt Νί~ 
κλων-Νικλιάνων τfις Μό.νης, ~Α-θ·ηνα, τόμ. 53 (1949), σελ. 188 κέ. 

3 Περι Μανιατοχφρίοu είδικώτερον βλ. Σ τ. Δ ραγού μ η, Χρονικών Μορέως 
Τοπωνυμικά - Τοπογραφικό.- 'Ιστορικά ( 'Α&fιναι 1921), σελ. 244 κέ. 

4 Σ τ. Θ ω μ ο π ο U λ ο υ, Ίστορtα της πόλεως Πατρ&ν, ffκδ. δευτέρα (Πά.τρα;. 
1950), σελ. 288. 

5 "Ο τύπος Λακεδαψονlα, άπα'\•τ&ν παρό. τΟν τύπον Λακεδαίμων, άντικατέστησε 
τΟ Ονομα της άρχαίας Σπό.ρτης, τΟ όποίον συνεδέετο στενότερον πρΟς την ίστορίαν 
της άρχαιότητος καί τ-f]ν είδωλολατρικην παρό.δοσι'\'. ''Ήδη εν τq:) Συνεκδήμφ του
~lεροκλέους σημειουται: .:Λακεδαίμων μητρόπολις τijς Λακωνικfις, ή πρtν Σπάρτη» 

(64.7, 8 δκδ. Α. Burckhardt, σελ. 10). ΤΟ νέον Ονομα φαίνεται χρησιμοποιη&Εν &ρ
χικ&ς πρΟς δήλωσιν της έπισκοπfις: Mansi, τόμ. Ζ', στ. 612. ΤΟ ΧρονικΟ'ν του Μο~ 
ρέως παραδίδει ταUς τύπους Λακεδαψονία καί κατ&. παρετuμολογίαν Λακκοδαιμονία. 
Έν τfΊ γαλλικfί διασκευίj μαρτυρουντω τα Ονόματα La Creιnonie και La 
Cremoignie. 

" Σ π. Λ α μ π ρ ο υ, Ό βίος Νίκω'\•ος του Μετανοείτε, Νέος ~ΕλληνομνΊlμων,. 
τόμ. 3 (1906), σελ. 172. 
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Κορίν&φ 1 • ~Ηλ{}εν δμως καl ούτος ε'ίς ηΊν Λακεδαί-μονα, διΟ: να προσκυνήσΏ 

τfιν σο ρ Ον τοϋ όσί.ου 2
• Μνημονεύεται ώσαύτως η &ποστολη Εκτάκτου λειτουρ

γοϋ τοϋ αlιτοκράτορος, κουβικουλλαρίου τινός, Εντεταλμένου τΥιν <<χρυσοτελfj 

ε'ίσπραξιν>> 3
• Πάντες δμως οί ύπάλληλοι ούτοι δΕν διεχειρίζοντο μόνιμόν τι να 

&ρχην έv τΌ Λακωνικfi. ·Μονιμώτερον φαίνεται έγκατεστημένος Εν αlιτίi ό 

~Αντίοχος, δ Οποίος διείπε τfιν δουκικi]ν &ρχfιν τfίς των έilνικών χώρας, tiτo 

δηλαδ1l διοικητΥις των περιοχών τοϊi Ταϋγέτου των κατοικουμένων ύπΟ 

Σλάβων •. 
~Εν έπιγραφil τοϋ ετους 1027, ή όποία διεσώ&η έν &ντιγράφφ του 

Μιχαi}λ Fourmont, άναφέρεται τΟ <<κάστρον Λακεδαίμονος>> επ~ εlικαιρίg 

κατασκευfΊς γεφύρας μετU ναοϋ έπl του ποταμοϋ "Ίριδος, του &ρχαίου ΕVρώτα. 

Γίνεται έν αύτfj λόγος περl τοϋ κριτοϊi καl στρατηγοϋ του f1έματος Πελοπον

νήσου, ύπΟ nlν δικαιοδοσίαν τοϋ Οποίου ύπήγετο ή Λακωνική 5
• ΚατΟ: τΟν 

ΙΑ' ώσαύτως αlώνα μνημονεύεται Εν έπιστολiϊ Παύλου τιγQς Κατωτικοϋ ό 
πρωτοπρόεδρος καl προνοηη)ς Λακεδαιμονίας Ξιφιλίνος, δστις ταυτίζεται 

πρΟς δύο συγχρόνους όμωνύμους ό:νδρας, πρΟς τΟν πρωτοπρόεδρον Κωνσταν

τίνον τΟν Ξιφιλίνον, γνωστΟν έκ μολυβδοβούλλου, καl πρΟς Κωνσταντίνον 

τον Ξιφιλίνον, δρουγγάριον τiiς βίγλης, γνωστον εξ επιστολijς του Μιχαiιλ 

Ψελ/.οϋ 6 , ~ΑπΟ τοϋ Α' μ.Χ. αlώνος, δτε ό i}εσμΟς μαρτυρείται τΟ πρώτον έν 

Α'ίγύπτφ 7 , μέχρι τοϋ ΙΒ' οί προvοηταt ίlσκουν κα&ήκοντα οlκονομικά, 

Ο:σχολούμενοι lδίως περl την διαχείρισιν των κτημάτων τοϋ Στέμματος καl 
τών μελών τfiς βασιλικΥiς ο'ίκογενείας. Ε'ίς τινας περιπτώσεις φαίνονται συν

δυάζοντες καl δικαιοδοσίαν διοικητιχήν. cO προνοηη)ς Βόυλγαρίας ύπΎ}ρξε 

κατcΧ τΟν ΙΑ' αlώνα ό &νώτατος στρατιωτικΌς καl πολιτικΟς διοικητΙiς τών 

1 ΑVτό-&ι, σελ. 174. 
2 ΑVτό&ι, σελ. 184. 
8 ΑVτό-&ι, σελ. 191. Ή οϋτω λεγομέ-\'η o:τfi κοινfi καt σuνή&ει διαλέχτφ» χρυ

σοτελης εϊσπραξις ένi}uμίζει τ'Ιlν παλαιοτέραν χρvσοτέλειαν, την έπιβλη&είσαν είς &ν~ 
τικατάστασιν τοiί ύπΟ τοϋ 'Αναστασίου τοϋ Α' καταργη&έντος χρvσαργόρου : G. 
Ο s t r ο g ο r s k y, Geschichte des byz. Staates, σελ. 39. 

' Σ π. Λάμπρο υ, ΑVτό{}ι, σελ. 194. Σ. Κ ο υ γέα, Περί τών Μ-ελtγκ&ν του 
Ταϋγέτου 8ξ άφορμfις &νεκδότου βυζαντινfις έπιγραφfις εκ ΛακωνLας, Πραγματείαι 

της Άκαδημί.ας ~ Α&ην&ν, τόμ. 15, 3 (1950), σελ. 14 κέ. 
5 CIG, άρι&. 8704.' Περl τ&'\• εκκλησιών τών ανεγειρομένων παρ&. τό.ς γεφύ

ρας, εξ &φορμης τfjς επιγραφijς ταύτης, βλ. G. J\f i 11 e t, Eglise et pont 8. By
zance, Βυζαντιν&. Μεταβυζαντινά, τόμ. 1, 2 (1949), σελ. 103-111. 

6 "Α. Παπαδοπο{ιλου-Κεραμέως, Ξιφιλtνος, πρωτοπρόεδρος καlπρο

νοητi)ς Λακεδαιμονίας, Byz. Zeitschrift, τόμ. 14 {1905), σελ. 563-567. 
7 F. Ρ r e i s i g k e, Faclιwδrter des δffentlich Ver"-'altungsdienstes .k;gy

ptens, τόμ. Γ', σελ. 149 -150 . 
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χωρών του καταλυ&έντος Βουλγαρικου Κράτους ~. Ό προνοητi]ς Λακεδαιμο

νίας δ Ξιφιλίνος 1]σκει πιίtανώτατα καίtήκοντα οίκονομικά, Εντεταλμένος τi}ν 

διαχείρισιν τfjς μεγάλης καl τiiς μικρdς έπισκέψεως, τών Οποίων ηlν ϋπαρξιν 

άπεκάλυψεν εlς ήμdς 1l Partitio Romani::e. 
Αί νi}σοι τοϋ ·~Ιονίου Πελάγους, aί δποίαι Εν τψ χρυσοβούλλφ τοϋ 1198 

αναγράφονται όμοϊi Εν συνεχείg 2
, φέρονται Εν τ {ρ ήμετέρcρ έγγράφcρ κατανε

μημέναι εlς δύο όμάδας, αν καl Επεδικάσ-&ησαν άπασαι είς τi]ν μερίδα τοϋ 

δουκΟς τfiς Βενετίας. Καl η μSν πρώτη Ομάς, περιλαμβάνουσα τijν Ζάκυv{}ον 

καl τΥ}ν Κεφαλληνίαν, μνημονεύεται παρα τας πελοποννησιακδ:ς κτήσεις, ή δS 

δευτέρα, άποτελουμένη Εκ τfiς Λευκάδος καl τfiς Κερκύρας, παρCι τδ:ς f]πειρω

τικας καl άλβανικας Επαρχίας. ΔΕν είναι δυνατΟν να λεχftfj μετ& βεβαιότητος, 

έαv· ή διάσπασις αϋτη σημαίνη Οτι τΟ παλαιΟν -&έμα Κεφαλληνίας είχε πλή

ρως &ποσυντεitij. Πάντως κατ' Όκτώβριον του 1205 καl βραδύτερον τii) 

1228 η Κέρκυρα -&α συvαφitij διοικητικώς μετιi του !Jέματος Βαγενιτίας '. 
Παλαιότερον Ciλλωστε, κατα τοlις χρόνους τοϋ Ίεροκλέους, ή μΕν Κεφαλληνία 

Καl ή Ζάκυν-&ος ύπ1lγοvτο εΊς τi}ν Επαρχίαν "Ελλάδος, fιτοι ~ Αχαtας, ή δΕ 

Κέρκυρα εi.ς τi}ν Επαρχίαν Παλαιάς ~Ηπείρου .ι. A'L δύο πρώται καl Εκκλη

-σιαστικώς ύπήχ-&ησαν εl.ς την μητρόπολιν Κορίνitου 5
, Kait~ οϋς χρόνους 

συνετάσσετσ τΟ Εγγραφον τijς διανομfjς, η Ζάκυνftσς καl ή Κεφαλληνία, κατα

κτηΗείσαι τψ 1185 ύπΟ τσίi νορμανδοϋ ναυάρχου Μαργαριτόνου, είχον Ορι

στικώς άποσπασίΗi τοϋ Βυζαντινού Κράτους. Κατα τα rJ.λλα η διοι.κητικiι 

ίστορία τών νήσων τούτων διηυκρινή{}η έν τ(ί) πρώτq;ι κεφαλαίφ 6 • 

2. "Οι;ιιον 'Α-/Ι>ηνών μετd τών νήσων τοv Σαρωνικοϋ κα! τών Kv· 
κλάδων. Την γεωγραφικΥιν ταύτην Ενότητα συγκροτοίiμεν συνάπτοντες τΟ 

οριον Άitηνών καl τfiς περιοχi\ς Μεγάρων (orium Athenarum cum perti
nentia Meg·aron), το περιλαμβανόμενον ~ν τii) δευτέρcρ κλήρcρ τών Σταυρο

φόρων, μετα τfις Δωδεκαν1lσου, περιληφftείσης έν τ~ αl>τψ δευτέρψ κλήρφ 

καl άπροσδοκήτως καταχωρισ-&είσης μεταξU Πρέσπας καl Λαρίσης, μετα τfjς 

1 Βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 270-271 [63·64J. Δ. Ά. Ζακυ{}η
ν ο ϋ, :fttatisme by-zantin et exρerience hellenistique, Annιιaire de I'Institut 
de Philologie et dΉistoire orientales et slaves, τόμ. 10 (1950) (Melanges Η. 
Gregoire, τόμ. Β'), σελ. 676- 677. Ν. Β a η e s c u, La signification des titres 
πραίτωρ et προνοητ1)ς 8. Byzance aux XIe et XIIe siecles, Miscellaηea G. 
Mercati. τόμ. Γ' (ΒατικανΟν 1946), σελ. 395-398. 

2 Βλ. ιlνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 243 κέ. [36 κέ. J. 
11 Αύτό&ι, σελ. 245 [38J. 
4 Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς, Συνέκδημος, 648, 5, 6 καl 652, 6, σελ. 10- 11 καί 13. 
5 G e ο r g i i C y p r ί ί, Descriptio Orbis Romaηi, ed. Η. Gelzer, σελ. 

75 (1578 -1579). 
6 "Εν{!·" cf.νωτ., σελ. 243- 248 [36- 41 [. 
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νήσου Τήνου, άναγραφομένης έν τό) δευτέρφ κλ)lρcρ τού αΊJτοκράτορος, τέλος 
μετα τών νήσων "'Ανδρου, Αίγίνης καl Σαλαμίνος καl τών εΊJβο'ίκών πόλεων 
~Ωρεοϋ καl Καρύστου, μνημονευομένων έν τψ δευτέρcρ κλήρcρ του ΔουκΟς 
καl τfiς Κοινότητος Βενετίας. ΔΕν &ναφέρεται Εν τι$ πίνακι, Q)ς ύπΟ άμφισβή
τησιν τελούν, τΟ Οριον Θηβών καl ΕVρίπου του zρυσοβούλλου του 1198 1

• 

Μεγάλως ξενίζει τΟν Ερευνητην δτι τΟ Ονομα τr}ς Δωδεκανήσου, τΟ όποίον 
κατα τους μέσου" αί&νας έδήλου nlς σημερινC:tς Κυκλάδας 2

, παρεμβάλλεται 
, ο ' 

Εν τφ Εγγράφφ μεταξV Πρέσπας καl τοϋ Ορίου Λαρίσης. Δια να ερμηνευστι 
η)ν &.προσδόκητον ταύτην τοποftέτησιν, ό Tafel ένόμισεν δτι ύπΟ τΟ Ονομα 
τiiς Δωδεκανήσου λαν{}άνει μακεδονικόν τι τοπωνύμιον καl προήχ{}η εLς λίαν 
&.πι{Μνους καl παρακεκινδυνευμένας ύπο-&έσεις 3

• ~Αλλ~ ή χειρόγραφος παρά
δοσις είναι σαφής, τΟ δε Ονομα δυσκόλως -&α παρείχεν &φορμiιν εLς διαστρέ
βλωσιν. Δια τσϋτο πι-&ανωτέρα φαίνεται ή γνώμη δτι η μετακίνησις τiίς 
Δωδεκαηlσου πρΟς βορράν Οφείλεται είς σφάλμα του γραφέως. ΊΌιαϋτα 
σφάλματα, Εξ 'ίσου σοβαρά, .ιtα διαπιστώσωμεν κατωτέρω. ·Έν τούτων, τ~ 
&ναφερόμεvον εLς τΟν μακεδονικΟν 'Όστροβον, δ όποίος παρεμβάλλετ~αι μεταξυ 
Καλαβρύτων κα\ Ώρεοu, σχετίζει δ κ. J. I;ongnon μετ<'< τijς περιπτώσεως 
τfjς Δωδεκανήσου : <<'ίσως, παρατηρεί, αί περιοχαl τοϋ ~Οστρόβου καl τfjς 
Δωδεκαν1lσου απετέλεσαν άντικείμενον άνταλλαγfίς, τfις Δωδεκανήσου περιλη
φ-&είσης &ρχικώς έν τiρ κλήρcρ τfjς Βενετίας μεταξV Καλαβρύτων καl ~Ωρεοϋ 
κα\ του 'Οστρόβου έν τii) κλήρcρ τών Σταυροφόρων μεταξiJ Πρέσπας κα\ 
Λαρίσης. ~Ακολούftως έξ αίτίας τfις άνταλλαγfiς τα Ονόματα άντικατεστά&η
σαν τΟ εν δια τοϋ rJ.λλου, τουτο δε δικαιολογεί η) ν άπροσδόκητον {]έσιν των». 
Τοϋτο, κατCt τΟν κ. Longnon, είναι συμφωνότερον πρΟς την άρχικi}ν διανο· 
μfιν τών Κυχλάδων. Τούτων έξηρέ{}·ησαν μόνον η 'Άνδρος κα\ 'l Τijνος, α! 
δποίαι έπεδικάσ1Jησαν ή_ πρώτη είς τfιν Βενετίαν καl η δευτέρα εLς τΟν αυτο
κράτορα τiίς Κωνσταντινουπόλεως 4

• 

Είς τΟ δριον Ά{}·ηνών, περl τού Οποίου Εγένετο 1]δη λόγος 5
, προστί1}ε· 

ται νϋν δνομαστl 1i περιοχη 1\ίεγάρων. tΥπΟ τοϋτο ύπήγοντο διοικητικώς καl 
Εκκλησιαστικώς αί ν11σοι Α'ίγινα καl Σαλαμίς. "ΑπΟ τών πρώtων χρόνω-ν τfις 
άραβικfις {}αλασσΟκρατίας άμφότεραι ύπέστησαν τ ας έπ ιδρομας τ&ν πειρατών 6 • 

1 J. L ο η g η ο η, ,.Εν&' dνωτ., σελ. 79. 
2 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 254 κέ. [47 κέ.J. 
s Τ a f e 1, Symbolre critica=, Β', σελ. 127-. Τ a f e 1 καl. Τ h ο m a sf 

Urkunden, τόμ. Α', σελ. 486, σημ. 5. 
4 J, L ο η g η ο η, Αύτό-&ι, σελ. 81 καl σημ. 2. 
' Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 270-273 [63- 66]. 
6 Α. Α. V a s i 1 i e ν 

1 
Byzance et 1es Ara_bes, τόμ. Α' (Βρυξέλλαι 1935), 

σελ. 57 κέ. •ι Λ υ κ ο ύ ρ η, Αί. dνό. τοiις αt&νας καταστροφαl τfις Αtγίνης καt ή, 
ζωτικότης τού πλη-&υσμοϋ της (Πειραιεύς 1950), σελ. 8 κέ. 

! 
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Κατiι τΟν Ι' αιωνα 1] Σαλαμlς ήτο dοικος 1
• Σαλαμlς καl Α'ίγινα &πέβησαν 

άκολού{}ως καταγώγια καl Ορμητήρια <<itαλαττίων ληστών>> 2 • Μετα βίας 
Ό Μιχω]λ Άκομινaτος δ Χωνιάτης κατώρl}ωσε νct &ποκομ(συ εξ Α!γίνης 
·άκρόστιχον τοϋ Ετους 1190 ~ 1191 Εκ δύο λιτρών ύπερπύρων, 1}τοι έκατΟν 
τεσσαράκοντα τεσσάρων χρυσών νομισμάτων. «~Ημείς γάρ, γράφει έπl_ τii 
.εUκαιρ{g τα:ύτη πρΟς τΟν πατρ_ιάρχηv Λεόντων, οϋκέτι δυνάμε&α ούδΕ Ciν-&ρω
πσν γοϋν άποστέλλειν fχεϊσε δ'ιd τδ τούς πί\'είοvας φυγάΟας yενέσ&αι, σφαττο
μένους καΙ. πάντα δη τρόπον κακουμένσυς, δλιγοστσUς δέ τινας έναπομεϊναι, 
Οσοι δi}λα δη Εμίγησαν τοίς πειραηκοίς Εftνεσι δι~ έπιγαμιών καl Εμαίlον 
τα Εργα αUτών>> s. "Η νijσος Σαλαμlς μνημονεύεται έν τφ ήμετέρφ έγγράφφ 
ύπο το !Jνομα Κούλουρις (Cu!uris). Τοϋτο i!χει αναμφισβητήτως σχέσιν προς 
τΟ &ρχαίον Κόλουρις, τΟ Οποίον μαρτυρείται τΟ πρώτον έν έπιγρqφfi &ρχαίg 
τοϋ Δ' α!ώνος π.Χ. προς δήλωσιν πιftανώς του άκρωτηρίου Πούντα. Ό Και
·σαρείας Άρέ{}ας έν σχολίφ του χρησιμοποιεί t)δη τΟν τύπον Κούλουρις 4 • 

'Η Δωδεκάνησος, ταχl}είσα άρχικώς ηδη κατα τον Η' α!ώνα ύπο δρουγ
γάριον, καl &κολούίJ-ως ένσωματω\7είσα ε'Lς τΟ {}έμα ΑLγαίου, τΟ ίδρυι%ν 
κατα τΟν έπόμενον αϊ&να, μνημονεύεται αϋτοτελώς καl έν τφ χρυσοβούλλφ 
-τοϋ 1198 και έν τφ fιμετέρφ έγγράφφ ι;. ~Αμφότερα τα κείμενα, δι~ Ciλλον 
:έκαστον λόγον, ποιοϋνται ίδιαιτέραν μνείαν τfις "'Ανδρου 6 • Εϊς τiιν διοικη· 
τικljν 1στορίαν ταύτης πρέπει να προστεftiϊ μολυβδ6βουλλον του Η'- Θ' α!ώ
νος &νiiκον είς διοικητήν τi]ς νήσου, λειτουργΟν &σκοϋντα, &ς γνωστόν, 
·κα-&ήκοντα ο'lκονομικά 7 • 

~Εκ των δύο είιβοϊκών πόλεων, ή νοτιωtάτη Κάρυστος, περιλαμβανομένη 
:έν τψ χρυσοβούλλcρ τοϋ 1198, είναι γνωστη είς τΟν άναγνώστην 8 • <Ο ~Ωρεός, 
κείμενος εϊς τΥιν βορειοτάτην πλευρΟ:ν τiiς νήσου, {}0: διακρι-&ii ϊδίως μετΟ: 
-τf]ν λατινικi]ν κατάκτησιν. ΠρΟ τοϋ 1204 άναφέρεται κυρίως_ώς 8δρα έπισκο-

Σ π. Λάμπρο υ, Βίος Νίκωνος του Μετανοείτε, Νέος "Ελληνομ\•ήμων, 
τόμ. 3 (1906), σελ. 155. 

2 .'Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Μιχω)λ • Ακομινάτου 't"Oii Χωνιάτου Τά .'Σq;ιζόμενα, τόμ. 
Β', σελ. 43. F. Gr e g ο r ο v i u s, "Ιστορία t:fις πόλεως: 'Α{)-η,•ών, τόμ. ΒΊ 
"σελ. 707. 

8 .'Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Αύτό&ι, σελ. 75. 
4 Ά. Χ α τ ζ η, Έπιγραφη εκ .'ΣαλαμLνος, 'Αρχαιολογική 'Εφημερίς, 1930, σελ. 

59· 60. Τ ο ii α ύ τ ο ϋ, Τά αρχαία Ονόματα της νήσου Σαλαμίνας, Αύτό{}ι, σελ. 
""60- 73. Πρβλ. Κ. •Α μ α ν τ ο ν, Έλληνικά, τόμ. 4 (1931), σελ. 265-266. 

' Βλ. aνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 254-259 [47- 52[, 
' Α~τό>}ι, σελ. 252 [45), 
7 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Βuζαντιακιl Μολυβδόβουλλα, σελ. 30 

~6.ρ. 101). 
e Βλ. ανωτέρω ΕΒΒΣ, τόμ, 17., σελ. 252, tδίf.t σημ, 3 [45]. 

Περl τfiς διοικητιΥ-Υjς διαιρέσεως έν τφ Βυζαντt\'ι$ κράτει 191 

πfjς 1
• <Ο Επίσκοπος ΦιλητΟς παρέστη είς ηlν έβδόμην οίκουμενικ1lν Σύνοδον 

(787). Δύο μολύβδιναι σφραγίδες τijς Θ'- Ι' έκατονταετηρίδος &νijκον ε!ς τόν 

-έπίσκοπον Κωνσταντίνον 2 καl τρίτη, τlϊς IA'~IB', φέρουσα f:μμετρον Επι

γραφllν, ε'ίς τινα &πώτερον διάδοχόν του Μιχαfιλ ονοματι : 
Σφρα{γ(lς)] Μιχαή[λ] Ώρεw[ν] lnισκ{ό]που '. 

3. Άνα.σλικ1} χέρσος Έλλι!ς και Θεσσαλtα. Παραλείπον το δριοv 

Θηβctlν ι καl τfιν βοιωτικ1lν περιοχήν, τΟ f:γγραφον τfις διανομiϊς &παρι&μεί 

τδ:ς διοικητικδ:ς περιφερείας καl τσUς συνοικισμοίJς τfjς dνατολLΠi}.ς χέρσου 

Έλλάδος καl τiiς Θεσσαλίας: τi)ν επίσκεψιν Πλαtαμό>νος (pertinentia 
Plataιnonos), το οριον Λαρ(σης (orion Larisse), τiJv επαρχίαν Βλαχίας 

μετα των εν αύτii εUρισκομένων προ-σωπικών καl μοναστηριακών κτημάτων 

(provintia Blachie cum persoualibus et monasterialibus in eis existenti
bus), τΥιν Επίσκεψιν τi)ς ΑUτοκρατείρας, llτοι τ1lν Βέσαιναν, τα Φέρσαλα, τΟ_ν 

Δομοκόv, το Ρεβένικον, τοiJς δύο ΆλμυροiJς μετct τiϊς Δημητριάδος (pertι

nentia Imperatrίcίs, scίl-icet Vesna, Fersala, Domocos, Revenica, duo 
Aluιiri cunι Demetriadί), τi)ν επίσκεψιν Ν έωv Πατρ&ν (pertinentia Ν eo
patron). Εϊς ταϋτα προστί-&ενται, κατU τfιν &ποκατάστασιν τοϋ Tafel, ή 

provintia Velechative, ή pertinentia Petrion, Keiiire, Dipotamon, Cala
con, Pazi et Radovisίdon. 

Αί τρείς κυριώτεραι περιφέρειαι τiiς Θεσσαλίας, τΟ:ς όποίας εϋρομεν 

άναγεγραμμένας Εν τ(ρ χρυσοβούλλcρ τοϋ 1198, συναντώνται καl έν τii Parti· 
tio Romanίre : ή Επίσκεψις Πλαταμώνος, τΟ itέμα Βλαχίας καl τΟ δριον 

Λαρίσης. <Η μόνη διαφορα είναι δτι τΟ τελευταίον τοϋτο φέρεται έν τ(ρ 

χρυσοβούλλφ ώς επαρχία (provincia). 'Επίσης ύπο το ftέμα Βλαχίας μνημο
νεύονται έν τίρ νεωτέρι:ρ κειμένφ καl τΟ: προσωπικCt. η μοναστηριακα κηl. 

ματα li. CfΟσον άφοριϊ είς τUς έπισκέψεις, τΟ €γγραφον τΥjς διανομης καινο-

ι Σ π. Λάμπρο υ, ΏρεΟς- Ώρεοί, Νέος Έλλη\•ομνήμω\' 1 τόμ. 1 {1904), 
<J"ελ. 32-36. 

~Κ, Κωνσταντοπούλου, "Eνft' άνωτ., σελ. 21 (άρ. 69 κα1.70). 
a Αύτό-&ι, σελ. 287 {άρ. 70α). Πρβλ. V. L a u r e η t, Les bulles metriques 

dans la Sigillographie byzantine, 'Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 419 (άρ. 418). 
ι ΣυμπληροUντες τιl δσα άνωτέρω έσημειώσαμεν (ΕΕΕ.'Σ, τόμ. 17, σελ. 252 ~ 

253 [45- 46]), περt του Ορίου Θηβών, Εφιστώμεν τ1)ν προσοχήν έπt μολυβδοβούλλου, 
τΟ δπο"ϊον, κατό. τijν άνάγνωσιν του Ν. Βέη, άνfjκε Αέ[ον]τι β(ασιλικφ) δστιαρ(ίφ) 
~πt τών οlκ[εια]κών καt liρχοντι Θιβητών κat <Ελλάδ(ος) : Ν. Α. Β e e s, Zur 
Sigillographie der byzantinischen Themen Peloρonnes und He11as, Viz. νre
mennik, τόμ. 21 (1914), μέρος ΥΊ σελ. 202 κέ. 

ι; ΔΕν .;1 δυνή&ημεν νά ίδωμεν τό.ς περt Βλαχίας μελέτας τοϋ Ι. Ν i s t ο r, Les 
Valachies de Thessalie et d':έρire, Acad6mie Roumaine, Bulletin de la 
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τομε'ϊ μόνον ώς πρΟς τfιν διάταξιν αUτών, παρέχον τi]ν πληροφορίαν Οτι αύται 

Uπ1lyovτo είς τας κη1σεις τfiς Αύτοκρατείρας 1
• ΝΙ:νημονεύεται καl ένταϋ&α ή 

αίνιγματώδης provintia Veleclιativre, περl τllς Οποίας όμιλεί καl τΟ χρυσό
βουλλον. ΤινΕς τών έρευνητ&ν συνfίψαν τΟ Ονομα τοϋτο πρΟς tO'Uς Βελεγεζίτας 

Σλάβους της Θεσσαλίας, άνωτέρώ δΕ έταυτίσαμεν μετ~ επιφυλάξεως η1ν έπαρ
χίαν ταύτην μετα τfiς yfiς των Λεβαχάtων, τfiς &ναφερομένης Εν έγγράφφ τοϋ 

1289 2
• 'Ίσως υπΟ τΟν παρεφθ·αρμένον τοϋτσν τύπον λαν1tάνει τΟ τοπωνύμιον 

Βλαχοκατούνα s. 
Περαιτέρω ή Partitio Romani~ &παριitμεί καl Cί.λλας περιοχάς, αϊτινες 

δΕν μνημονεύονται έν τψ προγενεστέρφ χρυσοβούλλι:ρ. Πρώτη Ερχεται η έπί

σκεψις Νέων Πατρών. Τ1lν cΥπάτην, ύπΟ τΟ μεσαιωνικΟν τούτο Ονομα, 

μνημονεύουν τα πρακτικc't τfις Φωτιείου συνόδου τοϋ 879 4 καl τα «Νέ« 

Τακ τικ&.>> τών χρόνων τού Λέοντος τού Σοφοϋ δ. ΈκτΟς τfις Εκκλησιαστικfiς, ή 

πόλις είχε καl στρατιωτικfιν καl ο'LκονομικΊ)ν σημασίαν 6
• Περl τiiς τελευ~ 

ταίας μαρτυρούν, πλfιν τών Cί.λλων, καl αι πληροφορίαι περl 'Lουδα'ίκfjς 

παροικίας 7
• 

section historique, τόμ. 25 (194:4) και Originea Rominilor din Balcani si· 
Vlahiile din Tesalia si Epir, περι ων βλ. Γ. Σ ούλη, CH πρώτη περίοδος τfjς 

Σερβοκρατίας έν Θεσσαλίq. (1348 -1356), Έπετ. <Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20 
(1950), σελ. 62, σημ. 2, και V. L a u r e η t, Les 6tudes b:yzantines en Rouma~ 
nie 1939 -1946, Revue des 6tudes byzantines, τόμ. 6 (1948), σελ. 260. 

1 Περι τών '1Ί·εσσαλικώ\' περιφερειών έγένετο λόγος 6.νωτέρω : ΕΕΒΣ, τόμ. 18, 
σελ. 42 κέ. [71 κέ.]. ΕLς τό. σημειω'1Ί·έντα αUτό-&ι προσ'1Ί·έτομεν τό. &κόλου-&α: ΕLς 

τΟν Ρεβένικον fι Ραβένικαν ό Βενιαμιν ό έκ Τουδέλης εύρεν έγκατεστημένους έκατΟν 

~Ιουδαίους: Ν. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, ΣυμβολαL εiς η) ν ίσtορίαν τών iουδα"ίκών 

παροικιών έν τfi Ά\•ατολικfι Ήπειρωτικϊl Έλλάδι, Έπετ. <Εταιρείας Βυζ. Σπου

δών, τόμ. 7 (1930), σελ. 260-261. Έξ 6λλου σημειοiJμεν δτι Εν Άλμυρι'ρ fjκμαζε 

κατα τσUς μέσους αt&νας βιομηχανiα ύφασμάτων. Έν εJτιστολft Ίωά\'VΟU του Άπο
καύκου πρΟς τΟν μητροπολίτην Λαρίσης τΟν Καλοσπίtην, γραφείση κατό. τα τέλη του 

1223 11 τφ 1224, γί-νεται λόγος περl ..:άλμυριωτη:ού λινίου ύφάσματος» : Ν. 'Α. 

Β έ η, Λέων Μα\'ουηλ Μακρός, Έπετ. <Εταιρείας Βυζ. Σπουδrϊ)γ, τόμ. 2 (1925), 
σελ. 134. 

'Βλ. δ.νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 273 • 274 [G6 · 67]. 
3 Χωρίον Βλαχοκάτοuνον εύρίσκετσ.ι έγ τψ τέως δήμq;:ι Εύπαλίου τής έπαρχίας 

Δωρίδος. 
4 F. D ν ο r η i k, Les Slaνes, B:γzance et Rome au IXe siecle, σελ. 90 

καl. 234. 
5 G e ο r g i i C y p r i i, Descriptio, ed. Η. Gelzer, σελ. 59 καt 83 (1162 

και 1770). 
6 Πρβλ. Α) R u b i ο y L Ι u c h, Περt των καταλανικών φρουρίων τής, 

Ήπειρωτικης 'Ελλάδος, μετ. Γ. 1\Ιαυράκη (Ά<&ηναι 1912), σελ, 52 κέ. 
' Ν. Γ ι α ν ν οπού λ ο υ, "Eνfl,' δ;γωτ., σελ. 254-255. 
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Άκολού&ως μνημονεύεται Εν τ(ρ Εγγράφφ Επίσκεψίς τις, ή όποία φέρε
ται Εν τϋ χειρογράφφ παραδόσει ύπΟ διαφόρους τύπους : οϋτω δ Liber 
Albus παρέχει n)v γραφ1)ν Petritoniclis, δ Libeι- Pactorum Petron Vie!s, 
ό κώδιξ του <Αγίου Μάρκου Petrion Vietts χαl δ Άμβροσιαvος videlicet. 
Ό Tafel πάντα τα χωρία ταύτα διώριΊ-ωσεv ε'Lς Pertinentia Petrion, Kellice 
κλπ., καl τΟ μΕν πρώτον τοπωνύμιον Εταύτισε πρΟς η)ν -θ·εσσαλικi'ιν Πέτραν 
11 Νέαν Πέrραν, Οπου Εκειτο ή γνωστη μοηl τοϋ Προδρόμου 1 , τΟ δΕ δεύτερον 
πρΟς <<τΟν βοuνΟν τών Κελλίων>> τflς ~Όσσης, τΟ όποίον μνημονεύει η "'Ανvα 
ή Κομνην11 2

• την aποκατάστασιν ταύrηv εUρίσκομεν flκιστα πι-&ανΊlν. 
Κα{}" fιμας οlιδεμία παρίσταται &νάγκη μεταβολfjς τοϋ παραδεδομένου κειμέ~ 
νου, τΟ όποίον fχει &ς έξης: Pertinentia Petrion, videlicet Dipotamon~ 
Calacon, Pazi et Radovisidon, ή έπίσκεψις Πετρών (παλαιeϊ.ς καl νέας ; ), 
f}τοι Διπόταμον κλπ. 

ΔΕν δυνάμε&α vcl. προσδιορίσωμεν γεωγραφικώς τα ύπΟ τfιν επίσκεψιν 
Πέτρας η Πετρών ύπαγόμενα χωρία, πλfιν ένός. Οϋτω άγνοοϋμεν, ποϋ Εκειτο 

· τΟ Διπόταμον, Οσον δ~ άφορg ε'Lς τΟ: τοπωνύμια Calacon καi Pazi, σημειοϋ· 
μεν Οτι τΟ πρώτον φέρεται Εν τfj χειρογράφφ παραδόσει ύπΟ τους τύπους 
Calacon (Liber Albus), Calancon (Liber Pactoruιn), Ca!aneo Pagii 
(Ambrosianus) καl Ta!antum (cod. S. Marci)· το δεύτερον Pazi (Liber 
Albus), Paziιna (Liber Pactorιιm) καl Pacima (cod. S. Marci). Κατa τον 
Tafel, ύπΟ τΟν τύπον Calacon λανi:Ι-άνει τΟ τοπωνύμιον Γαλάζων, κατα γενι· 
κfιν πλη&υντικ1lν, γνωστΟν Εκ τfiς όμωνύμου Επισκοπfiς, τ'iiς ύπαγοι..ιένης Ί5π0 
τi}ν μητρόπολιν Λαρίσης. <ΥπΟ τΟν τύπον Pazi ό αύτΟς Ερευνηη)ς άναζηrεί 
τους -&εσσαλικους Σ ταγούς s. ~Αμφότεραι αL εlκασίαι φαίνονται φωνητικώς 
βεβιασμέναι. Τούτο δύναται νa λεχ&fi δτι η μεν γραφi] Calacon δηλοi 'ίσως 
τοπωνύμιον Κάλαμος, 1l δΕ γραφη τού κόJδικος τοϋ Άγίοu J\1άρκου ύπεν-&υ· 
μίζει τΟ μεσαιωνικΟν Ταλάντιον, η)ν άρχαίαν Άτα/.άνrην. 

ΊΌ. μόνον Ονομα, τΟ όποίον παραδίδεται καl ύπΟ U.λλων πηγών, είναι 
τΟ Radovisidon. Τούτο πρέπει αναμφισβητήτως να ταυτισ&ii πρΟς τΟ μεσαιω
νικΟν Ραδοβίσδιον. ~y πΟ τΟ σλαβικΟν το:Uτο Ονομα φέρονται διάφοροι μεσαιω
νικοl καl νεώτεροι συνοικισμοί 4

• Παλαιότερος Ολων Ύiτο ό μνημονευόμενος 
εν τό) ~περ τi\ς &ρχιεπισκοπi]ς Άχρίδος χρυσοβούλλφ του Βασιλείου του Β' 

1 Acta et J)iplωnata gra::ca, τόμ. Δ', σελ. 330 κέ. Ν. Γ ι α ν ν οπού λ ου, 
Αί παρό. η)ν Δημητριάδα βυζαντιναL μοναi, Έπετ. "Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 
1 (1924), σελ. 210 κέ. 

2 'Άννα Κομνηνή, Ε', 5, τόμ. Β', σελ. 169. 
3 Τ a f e 1, S:γmbolce Criticre, Β', σελ. 133 και Urkunden, τόμ. Α', σελ. 

488-489, σημ. 6 καl 7. 

' 1\1. V a s ιη e r, Die Slaven in Griechenland, σελ. 48 καt 186. 

ΕΠΕτΙiΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ •Έτfι; ΚΑ' 13 



194 Διον. Ά. Ζωω&ηγοϋ 

·(1020) καl ανηκων εlς τΟν έπίσκοπον Στρουμμίτζης ι. 'Άλλοι όμώνυμοι 
συνοικισμοl άναφέρονται έν έγγράφcρ τοϋ 1371 2 καl παρό. Καντακουζηνψ 
(Α', σελ. 475). Το 1tεσσαλιχον Ραδοβίσδιον μνημονε~εται ώς επισχοπ;) ύπα
γο μένη ύπΟ τΟν 8-ρόνον τΥ}ς Λαρίσης ~. 

4, Δvτικ?] χέρσος "Ελλάς, "Ήπειρος κα! Άλβανlα. Έν τii περιοχii 
ταύτη, 1) όποία Εκτείνεται &πΟ τών &ντικρU τοϋ όρίου Πατρών άκτών μέχρι 
του Δυρραχίο~. μνημονεύεται Εν πρcδτοις τΟ -θέμα Νικοπόλεως μετα τών 
Επισκέψεων "Αρτης, 'ΑχελcQου, Άνατολικοϋ, Λεσιανών καl λοιπών, &ρχον
τικών ~ καl μοναστηριακών : Nίcopolla, cum pertinentia de Arta, de 
Acl1ello, de Anatolico, de Lesianis et de ceteris arcl1ondorum et mo
nasterίoru1n. 'Εν τψ άντιστοίχφ χωρίcρ τοϋ Χρονικου τού Da Canale άνα· 
γινώσκομεν : Nicopala, con les partinenses de Arta et de Achello et de 
Lesianis, et de totes les arcl1andries et mostiers '. Έν τ ψ χρυσοβο~λλφ 
τοϋ 1198 μνημονεύονται &.ορ(στως αt έν τc'ρ {}έματι Νικοπόλεως εUρισκόμεναι 
προσωπικαί, Εκκλησιαστικαl καl μοναστηριακαl έπισκέψεις, ώς καl α'L άνή
κουσαι εlς μέλη τΎ]ς δυναστείας, εLς το-Uς πανευτυχεστάτους (felicίssimis) 
·σεβαστοκράτορας κα'ι καίσα(Jας, ε'Ι.ς τU.ς προσφιλείς {}υγατέρας καl η1ν περιπό~ 
1}ητον (desideratissimre) Α1Jγο~σταν, τ;)ν σ~ζυγον δηλαδΎJ τοϋ 'Αλεξίου τοϋ 

Γ' Ευφροσύνην '. 
τα κατιi τΟ {}·έμα Νικοπόλεως διηυκρινή{}ησαν έν τίρ συνόλcρ &νωτέρω 7

• 

•γ πολείπεται Επομένως να γίνη δια βραχέων λόγος περl τ&ν πολισμάτων, τα 
όποία δνομαστl &ναφέρει τΟ Sγγραφον. 'Ή 'Άρτα άποκαλείται ύπΟ μεταγε
νεστέρου συγγραφέως κα l αύτοκράτορος <<κεφάλαιον>> τών πόλεων τfις 'Ακαρ-

ι Η. G e 1 z e r, εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42-43. Δ. Ά. 
z α κ υ -θ· η ν ο ϋ, Συμβολαl εtς την ίστορίαν τών 'Εκκλησιών , Αχρί.δος και Ίπε
κίου, Μακεδονικά, τόμ. 1 (1940), σελ. 438 και 446. 

2 Acta et Diplomata grreca, τόμ. Α', σελ, 588. 
s Τ a f e 1, Symbolre Critiαe, Β', σελ. 134- 135. Πρβλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, 

Νέος •Ελληνομνήμων, τόμ. 3 (1906), σελ. 117. Βιβλιογραφικόν σημείωμα του κώδι
κος του Christ College τfις 'Οξφόρδης Εγράφη ύπό του Επισκόπου Ραδοβισδίου 
Θεοφάνους: ΑUτό&ι, τόμ. 4 (1907), σελ. 115-116. 

4 ·ο Tafel παρό. Τ a f e 1 και Τ h ο m a s, Urkunden, τόμ. Α', σελ. 471, 
σημ. 4, Εκφράζει τi]ν γνώμην δτι τΟ Εν τφ κειμένφ φερόμενον archondorum πρέπει 
να διορ&ω-θ·fl εtς archontariorum. ουδεμία ύφίσταται άνάγκη διορ&ώσεως, έάν τό 
archondorum ταU- κειμένου ληφ&ίj ώς γενικΊl πλη&υντικου, τών άρχόντων. ΙΙερL των 
διαφόρων κατηγοριών κτημάτων, βλ. F r. D δ 1 g e r, Beitr3.ge zur Geschichte 
der byz. Finanzverwaltung, σελ. 63 κέ. 

5 Τ af e 1 και Τ h ο m a s, Αυτό&ι, σελ. 494. 
• Βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 239 [32]. 
' Μτό&ι, σελ. 239 • 243 [32 · 36]. 
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' ' 'Α ' ' Ι ' 'Α β ' ' νανιας . ντικατεστησε την πα ιαιαν μ ρακιαν, το δΕ μεσαιωνικΟν καl 

-νεώτερον Ονομά της μαρτυρείται τΟ πρώτον ύπΟ δυτικών συγγραφέων Επ~ εύ· 

καιρί~ τών &γώvων τοϋ 'Αλεξίου τοϋ Α' κατa τώv Νορμανδών {1081 κέ.) '. 
ΒενετικΎ! πηγη μvημονε~ει την πόλιν τψ 1131 '· "Οτε περl το ~τος 1165 ό 
Βενιαμlν ό έκ Τουδέλης έπεσχέφ-&η τας έλληνικας χώρας, εύρεν Εγκατεστημέ

νους εν 'Άρτη περl rolJς έχατΟν Ίουδαίους 4
• Τοϋτο μαρτυρεί καl περl τοϋ 

πλrιtJυσμοϋ καl περl τijς έμπορικfις σημασίας τiiς πόλεως. ~Εν τίi συνόδφ τfις 

Κωνσταντινουπόλεως τijς 12 Μαiου 1157 μνημονεύεται ό πρώτος γνωστος 

άρχιερεUς 'Άρτης Βασίλειος 5 • ·Η 'Άρτα, γενομένη πρωτεύουσα τοϋ Δεσπο

τάτου τfiς ~Ηπείρου, άπέβη σημανηκΟν πολιτικΟν καl καλλιτεχνικΟν κέντρον 

τijς δυτικijς 'Ελλάδος'· Ό Κυριακος ό εξ Άγκώνος επεσκέφ1tη αυτην κατ/ι 

τa ~τη 1435-1436 '· 
~a περιηγητfις Βενιαμlν ό έκ Τουδέλης, συνεχίζων τfιν πορείαν του, 

έπεσκέφ3η καl τα δύο άλλα πολίσματα τοϋ έγγράφου, τΟν ~Αχελψον καl τΟ 

~Ανατολικόν. Έν τψ ~ Αχελc&φ εΏρε τριάκοντα περίπου ~Ιουδαίους. ΤΟ Άνα

τολικόν, άπέχον fιμίσειαv fιμέραν, Εχει το έπl βραχίονας {}αλάσσης 8
• ~ΑπΟ τοϋ 

τέλους τοϋ Θ' α'Lώνος ό ~Αχελψος ήτο Εδρα έπισκοπΥjς, ύπαγομένrις ύri:O την 

μητρόπολιν Ναυπάκτου 9
• co Δημήτριος ΧωματιανΟς όμιλεί περl -&έματος 

~Αχελc[)ου 10
• Περl τών Λεσιανών δ Tafel σημειώνει Οτι έν τi] γνωστΌ άνα

γραφϋ τ] φερομένu ύπΟ τΟν τίτλον <<<Όσαι των πόλεων έν τοίς ϋστερον χρό-

Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, τόμ. Α', σελ. 509. 
~ F. C h a 1 a η d ο η, Alexis Ier Comnene, σελ. 87. 
3 Α. S c h a u b e, Handelsgeschichte der Romanischen Vδ1ker des 

Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzίige (Μόναχον 1906), σελ. 244. 
4 ΔΕν είναι σαφές, Μ ν ό Βενιαμιν Επεσκέφ&η τΊ)ν "Αρταν η την Λευκάδα. Ύπ:Ερ 

_της άπόψεως δτι ό περιηγητi]ς όμιλεt περι της Λευκάδος Ετάχ&η ό • Α ν δ ρ έ α ς 
• Α ν δ ρ ε ά δ η ς: Sur Benjamin de Tude1e, Εν 'Έργοις, τόμ. Α' (Ά&η·ναι 1938), 
σελ. 669-670. Τά έπιχειρήματα του Ά·νδρεάδου άποκρούει δ Μ. Δ έ ν δ ι α ς, Λευ
-κας η "'Αρτα i Έρμηνεία ένός χωρίου τοίί Όδοιπορικοi.i του Βενιαμιν του έκ Τουδέ~ 

λ ης, 'Ηπειρωτικc'ι. Χρονικά, τόμ. 6 (1931), σελ. 23 ~ 28. Παρι! ταυτα τi]ν γνώμη\' 
του 'Ανδρεάδου εύρίσκει πι&ανωτέραν ό ]. S t a r r, The Jews in the Byzantine 
Empire 641-1204 (Ά&ηνω 1939), σελ. 233. 

6 F. C h a 1 a n d ο n, Jean Π Comnene et Manuel Ι Comnene, σελ. 
641 - 642, ση μ. 3. 

6 • Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άρχε 'ίον τόΊν Βυ~αντινών μνημείων της Έλλάδος, τόμ. 

2 (1936), σελ. 3 κέ. 
7 Ε. Ζ i e b a r t h, Κυριακός δ Εξ ΆγκόΊνος έν Ήπείρφ, Ήπειρωτικά Χρο

νικά, τόμ. 1 (1926), σελ. 110 κέ. 
8 Μ. Δ έ ν δ ι α, "Εν&' άνωτ., σελ. 26. 
9 .G e ο r g i i C y p r i i, Descriptio Orbis Romani, δκδ. Η. Gelzer, 

. σελ. 78 (1663). 
10 Ρ i t r a, Ana1ecta sacra et classica, τόμ. Cϊ', στ. 503. 
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νοίς μετωνομάσ&ησαν», γράφεται <<Αίτωλία τα Λεχώνια» ~, δ8ν ιiγνοεί Ομως 

το χωρίον τοϋ Χρονικοϋ τοϋ Μορέως (στ. 8881), οπ~υ μν~μο~εύεται _τ~πωνύ
μιον τα Λεσιανά 2 • Περl τούτου &σφαλώς γίνεται λογος εν τη Part1tιo Ro
mania:. Ώς παρετηρή{}η, οUδέτερον τών σήμερον γνωστών όμωνύμων χωρίων 
τοϋ νομού ~Ιωαννίνων καl τlϊς Επαρχίας Τρικάλων δύναται να ταυτισ-θii πρΟς 

τΟ ήμέτερον, κείμενον προφαν&ς νοτίως τΥjς "Αρτης :1, 

Βορείωr τοϋ {}·έματος Νικοπόλεως &ναφέρονται μικρότεραί τινες Υι μεγα-
':1 " ' -λύτεραι περιφέρειαι, άντιστοιχοϋσαι πρΟς τCις βορειοτάτας επαρχιας της σημε-

ρινfjς έλληνικfjς 'Ηπείρου καl προς μέγα τμfίμα τfjς 'Αλβανίας ~έχρι _τοϋ 

Δυρραχίου. Κατa ηlν άποκατάστασιν τοϋ Tafel, αί περιφέρειαι ω)ται είναι 
το {Jέμα Δυρραχίου κα\ Άρβάνου (proνintia Dirachii et Arba.ni) μετa τώ.ν 
χαρτουλαράτων Γλαβινίτσης καl Βαγενιτίας (cum chartolaratJs, de Glav~· 
niza 1 de Vagenetia), καl αί Επαρχίαι ~Ιωαννίνων καl Δρυ'ίνουπολεως (Dn
nopoli). Εϊς ταύτας προστί-&ενται καl αί υπολειπόμε_ναι δύο νi)σοι τοϋ 

"Ιονίου, 1] Λευκaς και 1] Κορυφω (Coripl1o), 1\τοι ή Κέρκυρα'. 

~Η άποκατάστασις Ομως τού Tafel &ποκόπτει &πΟ τfιν μεγάλην ταύτην 

περιοχi)ν 'σημαντικα τμήματα, τα όποία υπΟ παρηλλαγμένα Ονόματα προσαρτrj 

ε!ς Ι.iλλας περιφερείας τiiς έλληνικi'jς χώρας. Πράγματι 6ν τψ αi'Jτψ δευτέρφ 

κλήρφ τοϋ ΔουκΟς καl τfjς κοινότητος Βενετίας, εν-&α &ναγράφονται κ~l ~ί 

&νωτέρω Επαρχίαι, περιλαμβάνονται καί τινες Clλλαι, fιτοι ή provιntιa 

Colonie Conchilari i\ Conchi!arica i\ Concilari 1\ Conchi Latica, μετa 

τfjς Canisia, Canisu 1\ Nisia, ώς και ή pertiuentia Lopadi i\ Lapadi. ΤΟ. 

Ονόματα ταύτα, τινα τών όποίων είναί κακώς παραδεδομένα, διωρ&ώ&ησαν 

κα1 ήρμηνεύ{}ησαν κατα διαφόρους τρόπους VπΟ τών παλαιοτέρων Ερευνητών. 

"Ήδη ό Παϋλος R!Ίamnusius &ντl τοϋ Colonia sγραψε Calauria, ύπονοών 
τήν παρa τα ΜέiJανα νησίδα, τον σημερινον Πόρον, το δε Conc!Ίilari διώρ

{}ωσεν ε!ς Cyclades , . Ό Tafel 6ξ Ι.iλλου sγραψε : provίntia Colonie cum 
Cycladibus, Nisia, pertinentia Lopadi καl τ1lν μΕν πρώτην Εταύτισε πρΟς 

το &κρωτήριον Σούνιον (κάβο·Κολόννες! ), τΥιν Nisia προς τiιν Νά~?ν και 

τΟ Lopadi 11:ρΟν ηlv Λ .. έβιv-θ·ον, νησίδα τώv άνατολίκών Σποράδων~~. 
Ουδεμία τών διορ-&ώσεων τούτων εVστα&εί. ~Έχομεν καl Ενταϋ&α περι~ 

1 "Εν τfι εκδόσει τοϋ Ίεροκλέους ύπΟ Α. Burckhardt, σελ. 64, 46. 
2 Τ a f e 1 καt Τ h ο ιn a s, "'Εν&" άνωτ., σελ. 471, σημ. 2. 
a Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο ς, εν τfι εκδόσει τοϋ Χρονικοϋ τοϋ Μορέως, σελ. 357, 

σημείωσις. ~ 
4 Περt του όνόματος ΚορυφcΟ βλ. καt Οσα εσημείωσεν Επ' εσχάτων ο Φ. Κ ο υ

κ 0 υ λ έ ς, Εύστα{}ίου Θεσσαλονίκης τά Λαογραφικά, τόμ. Β', σελ, 318 κέ. 
ο ΠαρCι. Τ a f e 1, Symbolre Criticεe, Β', σελ. 36. 
6 Τ a f e 1 και Τ h ο m a s, "'Εν&" άνωτ., σελ. 469, ση μ. 8 -11. 

τ 
' 

ΙΙερL της διοικητικfjς διαιρέσεως έν τφ Βυζαντι\•iρ κράτει 197 

πτώσεις τοπωνυμίων, πλανωμένων πρΟς νότον καl άνηκόντων ε'ίς όμάδας, 
&λλαχοϋ του 6yγράφου περιλαμβανομένας. Το πρ<iγμα παρετήρησεν !]δη ό 
Th. l\1enke, ό όποίος, &πορρίπτων τ&ς διορiJώσεις καl τας έρμηνείας τοϋ 
Tafel, εσεβάσ{}η τiιν χειρόγραφον παράδοσιν και 6δέχ{}η τΥιν γραφiιν «pro
vintia Colonie cum Chilari, Canisia», &νεγνώρισε δΕ εν τψ χωρίφ τούτφ 
τα Ίlπειρωτικα τοπω"Vύμια Κο/,ωνία, Kj,ari και Κόνιτσα 1• ΤU:ς γνώμας ~οϋ 
Menke Εδέχ{}η καl ό ]. Longnon '. Πρόκειται πράγματι περl τfjς Κολω
νίας, τοϋ γνωστοϋ πολίσματος τfjς Βορείου "Ηπείρου, άναγραφομένου δμοϋ 
μετα δύο ϋ.λλων τοπωνυμίων, εϊς τi)ν &ναγνώρισιν τών όποίων εχομεν σοβα
ρd:ς επιφυλάξεις. Κα&~ fιμάς, VπΟ τΟ Όνομα Canisia λαν-&άνει ή &πΟ τών 
dρχών τοϋ ΙΑ' αϊώνος Επίσης γνωστi) ήπειρωτικfι πόλις Κάνινα, κειμένη οϋχt 
μακρCιν του Αύλώνος s. eΌσον δ~ άφορ(ϊ εϊς τΟ τοπωνύμιον Chilari, νομίζο
μεv Οτι τοϋτο δύναται ν& ταυτισίJi] πρΟς τΟ Χλερηνόν, τΟ όποίον μνημονεύει 
ό ΚαντακουζηνΌς όμοίJ μετα τών φρουρίων Σωσκου, Δέβρης καΙ. Σταριδόλων 4 • 

Οi'!δεν το σαφες δύναται να λεχ{}i] περl τiiς pertinentia Lopadi η 
Lapadi, ή όποία παρεμβάλλεται μεταξiJ τών Κανίνων καl τοϋ όρίου Πατρών 
κal ΜεiJώνης. Πι&ανώτερον φαίνεται Οτι κατα λά&ος περιελήφίtη εϊς τΟ 
τμiϊμα τούτο τοϋ Εγγράφου τΟ Ονομα του μικρασιατικού Λοπαδίού, τΟ όποίον 
Εν τQ) χρυσοβούλλφ τοϋ 1198 φέρεται ώς έπίσκεφις Λοπαδίου καl "Απολλω
νιάδος ύπΟ τΟ itέμα ~Οψικίου καl Αϊγαίου 5 • 

Δια τfiς άποκαταστάσεως τού χωρίου τΥjς Partitio Romanire διαφωτί
ζεται ή κατα περιφερείας Οργάνωσις τών βορειοδυτικών Εσχατιών τfiς Αύτο· 
κρατορίας. Αί διοικητικαl αύται περιφέρειαι είναι αί Επαρχίαι "Ιωαννίνων 
καl Δρυ'ίνουπόλεως, ή Επαρχία Κολωνίας μετCι τοϋ Χλερηνοϋ, τCι Κάνινα, τΟ 
{}έμα Δυρραχίου μετ<'< τών χαρτουλαράτων Γλαβινίτσης κα\ Βαγενιτίας, ώς 
καl αί νfjσοι Λευκός καl Κέρκυρα. Περl τών μικροτέρων περιοχών, περl τών 
Κανίνων, τών ~Ιωαννίνων, τfjς Δρυ'ίνουπόλεως, τfjς Κολωνίας καl τών νήσων 
ελέχ&ησαν ανωτέρω τα δέοντα e. Θα άρκεσ-&ώμεν εvταϋ{Jα να συμπληρώσωμεν 
τα Οσα δια μακρών έξε&έσαμεν 1]δη περl τοϋ 13-έματος Δυρραχίου, της έπιση
μοτάτης τών διοικητικών τούτων περιφερειών 7 • 

1 Τ h. Μ e n k e, ErHίuternde Voι·beιnerkungen zu Sρruner- 1\Ienke 
Hand-Atlas zur Geschichte des Mittelalteι·s und der neueren Zeίt, γ' Εκδ. 
(Gotha 1878), σελ. 40. 

2 
]. L ο η g n ο η, 'Ένi}" άνωτ., σελ. 81. 

" Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 219-220 [12 -13]. 
4 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, τόμ. Α', σελ. 454. 
5 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 19, σελ. 6 [98]. 
6 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 219- 222, 223, 243- 245 [12 -15, 16, 

36-38]. 
1 Αύτ6&ι, σελ. 210-218 [3 -11]. Εiς τΟν αύτό{}ι καταχωριζόμενον πίνακα τών 
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Το 8έμα Δυρραχ(ου lμφαν(ζεται εν τψ >iμετέριρ εγγράφιρ ώς {}έμα 
Δυρραχίου καl ~Αρβάνου, είς τΟ όποίον εϋρηνται προσηρτημένα τα χαρτου
λαρiiτα Γλαβινίτσης καL Βαγενιτίας 1

• ΒενετικΟv εγγραφον της αVτΥjς περίπου 
εποχfiς, εκδο{}εν κατ' 'Οκτώβριον του 1205, παρέχει διαφωτιστικάς τινας 
πλ~ροφορίας. 1\:fνημονεύονται έν αUτ(ρ τΟ {}έμα Δυρραχίου μετCι τοϋ χαρτουφ 
λαράτου Γλαβινίτσης, τΟ {}έμα Βαγενιτίας καl 1'Ί Κέρκυρα. Διευκρινείται 
περαιτέρω οτι ε!ς το {}έμα Δυρραχ(ου ~πήγοντο ol Σφηναρίτων λόφοι (Spi-

στρατηγ&ν καt δουκ&ν Δuρραχίου επιφέρομεν τας &.κολού&ους προσ&{lκας καt παρα
τηρήσεις: α') 'Εγράφη &.νωτέρω, σελ. 212- 213 [5 ~ 6J, Ο τι δ Λέων δ Ραβδουχος 
προ'ί:στατο του Δυρραχίου, δτε συνήφ&η ή μάχη της • Αγχιάλου, τΟν Αύγουστον του 
917. ·ο καfrηγηη)ς κ. Μ ι χ α η λ Λ ά σ κ α ρ ι ς, εν τfι μελέτη του La Γivalitέ: 
Bulgaro-byzantine en SeΓbie et 1a mission de Lέ:on Rhabdouchos, Revue 
Historique du Sud~Est euroρέ:en, τόμ. 20 (1943), σελ. 202 ~207 1 στηριζόμενος 
εlς μαρτυρίας του Συνεχιστοϊi του Γεωργίου του Μοναχού, τoii Θεοδοσίου του Μελι
τηνοϋ καt του Λέοντος τoii Γραμματικού, τοπο&ετεϊ: τήν Εν Δυρραχίφ 6.ρχ1)ν του 
Ραβδούχου περt τΟ δτος 880 και ταυτίtει τούτον πρΟς τΟν Λέοντα τΟν Ραβδοiiχον, 
τΟν μάγιστρον και λογο&έτην τοϋ δρόμου, τΟν μνημονευόμενον Εν Επιστολfi του 
Λέαντος ~oii Χοιροσφάκτου. 'Εν συνεχείq. δε ό κ. Λάσκαρις, ούχt άνευ επιφυλάξεως, 
συνάπτει τας πρΟς τοiις Σέρβους ενεργείας του στ-ρατηγού του <θ-έματος πρΟς την 
κατάληψιν των τριάκοντα φρουρίων του Δυρραχίου ύπΟ του Συμεών, κατ α τό. Sτη 
894-896. 'Η γνώμη αϋτη, πειστικη κατ' άρχήν, Sρχεται εtς &.ντ(φασιν πρΟς την 
ρητην μαρτυρίαν του Κωνσταντ(νου του Πορφυρογεννήτου, -θ'ό, ήτο δε ύπερβολικΟν 
να <&έσωμεν εν &.μφιβόλφ την άξιοπιστίαν του συγγραφέως τούτου δt.ό. σοβαρώτατα 
μάλιστα γεγονότα αύτfjς τfjς βασιλεCας του. "'Ισως πρέπει νό. ύπο&έσωμεν δτι δύο 
όμώνυμοι στρατηγοt έχρημάτισαν διοικηταi του ΔυρραχCου μεταξiι των Ετ&ν 880 
και 917. 

β') Περl του στρατηγοίί Νικήτα του Ιlηγωνίτου, περl του Οποίου διελάβομεν 
αύτό-&ι, σελ. 213 [6J, βλ. την μελέτην του Η. G r e g ο i r e, Nicetas pegonites, 
vainqueur du roi bu1gare ]ean Vladis1av, Byzantion, τόμ. 1.2 (1937), σελ. 
283-291. 

γ') Εtς τΟν πίνακα των ιiρχόντων του &έματος πρέπει γιJ. προστε\:!>fi δ ~Ιωάννης 
Βρανάς, δστις προLστατο αlιτοϊi 1 Οτε τφ 1185 οί Νορμανδοί κατέλαβαν τΟ ΔυρράΧιον. 
~ο Βρανάς μετήχ{)'η αiχμάλωτος είς την Σικελίαν: Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 
σελ. 411. Πρβλ. F Γ. D δ Ι g e r, Εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 42 (1942), σελ. 327. 

δ') ΠερL τΟ Ετος 1000 μγημονεύεται λειτουργΟς φέρων τΟν τίτλον πρωτεύων Δυρ
ραχίου (Ρ ro k i C, Die Zusatze in dei' Handschr. des Joh. Skylitzes, Μόνα~ 
χον 1906, σελ. 31, παρCι C. J ί r e C e k, Geschichte der Serben, τόμ. Α', σελ. 
37, σημ. 1). •ο άρχων ούτος δεν &.νηκεν εiς την αlιτΌκρατορικην διοίκησιν, άλλ' εLς 
τ1)\' τοπικ1Ίν κοινοτικ1)ν &.ρχήν, ή όποία διετηρή&η κυρίως κατα τό.ς περιφερειακό.ς 
βutαντιν&ς κηlσεις, &ς f.ν Δαλματίq. καl έν Χερσ&νι: Acta Albanire, τόμ. Α', σελ. 
31 ~ 32, σημ. 9. G. Β r a t i a η u, Privileges et franchises municiρa1es dans 
l'Emρire b:γzantin, έν Βουκουρεστίφ 1936, σελ. 65 κέ. 

1 ΜικρΟν πρΟ τoii δτους 1156 δ διοικητ1)ς τoii &έματος φέρεται ώς δοiιξ Δυρρα
χίου κα!. 'Αχρίδος. Βλ. &νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 217 [10J. 

I 
~J 
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nariza) ι μετα τοϋ χαρτουλαράτου Γλαβινίτσης, τΟ Οποίον δύναται να περι

λαμβάνη τρία η τέσσαρα προάστια ( casalia) 2
, καl ό ΑΊJλών' τΟ κατεπανίκιον 

τiiς Βαγενιτίας Εχει τΟ χαρτουλαρdτον τοϋ Γλυκέος s μετΟ: δύο ζευγηλατείων 

(villao) χα\ δ~ο &γριδ(ων (agridia) ', Ί\ωι μικρwν προαστ(ων : hec sunt 
enim sub Dirrachio, videlicet Sfinarsa cum chartolarato de Glavenitis 
quod chartolaratum potest esse cum tribus vel quatuor casalibus, e~ 
Ablona : est catepanikium Vagenetie, et l1abet unurn chartolaratunι 

de Gliki curn a!iis duabus villis et diιobus agridiis, idern (γρ. id est) 
parvis casalίbus 6

• 

•Η περιοχ1) τοϋ ~Αρβάνου 11 ~Αλβάvου, ή κοιτlς τοϋ &λβανικοϋ Ε{}νους, 

ταυτίζεται πρΟς τi}ν δρεινfιv χώραν, τi1ν κειμένην μεταξV τ&ν ποταμών Μάτη 
(Mat) καΙ Yssamo (Ischrni). Κ~ριον &στικόν, διοικητικον κα\ εκκλησιαστικον 
κέντρον αύτijς ~πηρξαν α! Κροαl (Kruja) "· Ή 'Άννα η Κομνηνi] όμιλεί 

περl των κλεισουρών τοϋ ~Αρβάνου, τών όποίων την φύλαξιν είχε κατα tO'Uς 

aγώνας εναντίον του Βοημο~νδου (1107) ό Εf>στά{}ιος Καμ~ύτζης •. 'Ο 
Γεώργιος ~ Ακροπολίτης είχεν UπΟ την δικαιοδοσίαν του την έπαρχίαν ταύτην. 

Δια βραχέων περιγράφει τΥιν πορε(αν του διa μέσου τiiς &γρίας χώρας τfiς 
κεντρικilς ~Αλβανίας. ~ Αvαχωρ1lσας έκ Βερροίας έν μέσ φ χειμώνι, ;Ον Δεκέμ~ 
βριον του 1257, δια Σερβ(ων, Καστορ(ας καl Άχρ(δος, eφ{}ασεν εiς 'Άρβα
νοv καL έκείftεν προήχftη μέχρι Δυρραχίου. Κατα τi]ν έπάνοδον, ό ίστορι~Ος 
διέσχισε τΥιν Χουναβίαν, έπαρχίαν κειμένην παρ& τΥιν δυηκ1lν Οχftην τοϋ 
ποταμοϋ Μ ' 8 δ 'β ' "' ' λ ' ατη 1 ιε η το ορος το εγομενον Κακη Πέτρα 9

1 συνήντησε τΟν 
-----

1 Πρβλ. Acta Albanire, τόμ. Α', σελ. 130, σημ. 2. 
2 Δια του βυtαντυνοU Οροu προάστιο11 &.ποδίδομεν τΟν λατινικΟν casale. 'Εν 

6.νδεγαυτκφ Εyγράφφ του 128! λέγεται δτι τα casalia «curatorire gneco nomine 
~uncuρantur»~ Εν ~cta ~lbanire, τόμ. Α', σελ. 287, εν λ. c a s a 1 e. ΠερL τό)ν 
ορων κουρατωρια και προαστιον βλ, F r. D 6 1 g e r BeitΓJ..ge σελ 39 ~ ' 127 κέ. 1 , • κε. και 

' Ό . Γλ ' (' 'Α ' , ποταμος υκυς ο χερων τfjς &.ρχωότητος) Εκβάλλει εtς τΟ 'Ιόνιον Πέ-

λ~γος εναντι τ~ς Κερ~ύρας. "Η 'Άννα ή Κομνηνi] Ομιλεί περt αί'Jτου Επ' εύκαιρ(g 
των νορμανδικων πολεμων : Δ', 3, τόμ. Α', σελ. 136 (Reifferscheid). 

· 4 Ιlερl του δρου βλ. Ι<' Γ. D Ο 1 g e r, Αύτό&ι, σελ. 135 κέ. 
Τ a f e 1 καl Τ 1ι ο m a s, "Εν&' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 570. 

6
• L. ';· Τ h ~ 11 ο c z y και C. J i r e C- e 1c, Z\vei Urkunden aus Nord~ 

A}banι:n, εν J11yrιschNAlbanische Forschungen, τόμ. 1 (Βιέ·ννη 1916), σελ. 125 
κε., Δ. Α. Ζ α κ υ -θ· η ν ο υ, Grecs et Albanais dans lΊllyrie medieva1e, La 
Grece et les Balkans (Ά&ηναι 1947), σελ. 106 κέ. 

7 "Α ν ν α 1} Κ ο μ ν η ν ή, ΙΓ', 5, τόμ. Β', σελ. 190. 
8 Περl τ~ς χώρας τα~της βλ. Acta Albanire, τόμ. Α', σελ. 60, σημ. 3. G. 

Μ ο r a Υ c s ι k, B}'zantιnoturcica, τόμ. Β' (Βουδαπέστη 1943), σελ. 290. Δ.' Α. 
Ζ α κ υ & η ν ο υ, Α1ιτό&ι, σελ. 103, σημ. 2. 

9 Ή Κ ο μ ν η ν ή, "'Ε·νf}' &.νωτ., σελ.. 191, μνημονεύει την κλεισούρα ν .:την 
έγχωρίως οϋτω καλουμένην Πέtρα·ν». 
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ποταμΟν καl &κολού{}ως Εφ-Ηασεv εlς Δέβρην. ~Εκεί-&εν δια Κιτζάβεως 

(KitclΊavo) Επανfjλitεν εtς τΟν Πρίλαπον της βορειοδυτικiίς Ι\1ακεδονίας 1
• 

~Η περιοχη τοϋ ~Αρβάνου ύπέστη Ενωρίτατα τΎιν βυζαντι\•f)ν Επίδρασιν. 

•Η ΕπισκοπΥι Κροών ύπήχ{}η UπΟ την μητρόπολιν Δυρραχίου 2
• ·ο Επίσκοπος 

Δαυlδ παρέστη είς τfιν Εν ·Αγίq Σοφίg τfις Κωνσταντινουπόλεως σύνοδον 

του 879 s. ·π πόλις Ετυχε προνομίων Εχ μέρους βυζαντινών αVτοκρατόρων 

καl CJ.λλων 1'Ίγεμόνων, τοϋ ~Ιωάννου τοϋ Βατάτζη, τού Θεοδώρου Β' τοϋ 

Λασκάρεως, τοϋ Μιχαijλ Η' καl ~Ανδρονίκου Β' τών Παλαιολόγων, τού 

κράλη τijς Σερβίας καl τοϋ βασιλέως τiiς Νεαπόλεως Άλφόνσου τοϋ Άραγω

,ιικοϋ, τού όποίο υ τΟ Εγγραφον, Εκδο{}Εν τCQ 1457, διέσωσε τας πληροφορίας 
περί. τών παλαιοτέρων παραχωρήσεων 4

• ~Εν χειρογράφφ τοϋ Βατικανοϋ τοϋ 

Ετους 1226 παραδίδεται μακρΟν Εμμετρον έπιτάφιον, &ντιγραφΕν προφανώς 

έξ έπιτυμβίου πλακός, έν τι$ δποίφ άναφέρεται δ Κωνσταντίνος Μέλης, &ρχι

διάκονος ~Αλβάνου, &κμάσας κατα τα τέλη τοϋ ΙΒ' καl τ(Χς άρχΟ:ς τοϋ ΙΓ' 

αίώνος 5
• 

Τι:\ δύο χαρτουλαρiiτα' τοϋ i!έματος Δυρραχίου περιελάμβαναν τi]ν Γλα

βινίτσαν καl nlν Βαγενιτίαν. eH πρώτη ύπfiρξεν ti εδρα τfις Ομωνύμου έπι

σκοπr)ς, 1i όποία μνημονεύεται έν rψ γνωστό) χρυσοβούλλφ τοϋ Βασιλείου 

του Β' ύπερ τijς 'Εκκλησίας Άχρίδος (1019) ' καl &κολούi!ως εν επιστολαίς 

τοϋ &ρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου (1091- 1108) '. Μετι:\ τ>)ν λατι
νικ1)ν καrάκτησιν ίδρύεται καl λαrινικ1) Επισκοπ1l, περιλαμβάνουσα καl η)ν 

'Εκκλησίαν ΑiJλώνος. Κατr) τα ετη 1286 καl 1287 αναφέρεται δ Waldebru
nus, episcopus Avellonensis et Glavinicensis 9 • ~Επανειλημμένως η 'Άννα 

ή Κομνην1) Ομιλεί περl τfις Γλαβινίτσης Επ' εϋκαιρίιt των νορμανδικών πο-

1 Άκρο πολίτη ς, τόμ, Α', σελ. 140 (Heisenbeι·g). 
2 Acta A1banire, τόμ. Α', σελ. 10- 11 (&ρ. 48). 
3 Αύτό-&ι, σελ. 14- 15 (ιiρ. 57). 
4 L. V. Τ h a 11 ο c z y καl C. ] i r e ~ e k, ''Εν{}' ιiνωτ., σελ. 147 κέ. 

Acta Albaniae. τόμ. Λ', σελ. 68-69 (ilρ. 234), 135 (&ρ. 456), 151 (&ρ. 508), 254 
(&ρ. 834). Α. S ο 1 ο v i e v καl V. l\f ο S i η, Diplomata grreca Regum et 
Iιnperatoruιn Servire, σελ. 310 κέ. Πρβλ. Fr. D δ 1 g e r, Regesten, &ρ. 1387, 
1810 καL 2058. Κατδ. τΟ έγγραφον του Στεφάνου Δουσάν, πρώτος ό Μανου1)λ δ 

ΚομνηογQς παρεχώρησε προνόμια είς τ1Ίν πόλιν των ΚροcΟν, άλλ' 1Ί μαρτυρία αύτη 

δικαίως άμφισβητεϊται : Acta A1bani::e, σελ. 30 (ιiρ. 89). 
5 S. S a 1 a ν i 11 e, _Eρitaphe metrique de Constantin Meles, aι-chidiacre 

d'Arbanon, Ec11os dΌrient, τόμ. 27 (1928}, σελ. 403-416. 
6 Περt της σημασίας του δρου τούτου βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 

48 [77]. 
7 Acta Albanire, σελ. 15 (άρ. 58). 
' ΑΊ1τό{}ι, σελ. 22- 23 (&ρ. 69- 70). 
9 Αύτό{}ι, σελ. 149- 151 (άρ. 500, 503 καί. 505}. 
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λέμων '. Ό Δημ>\τριος δ Χωματιανος (1216 -1234) εν τψ έλληνικψ βίιρ τοϋ 
_tΑγίου Κλ1lμεντος γράφει Οτι παλαιότερον τΟ πόλισμα Εκαλείτο Κεφα/~ηνία 
καl &κολού&ως μετωνομάσ&η είς Γλαβινίτσαν <<τil τών Βουλγάρων φωνϋ>> 2 , 

τούτο δΕ σημειοϋται καl έν πα/.αιίQ ταχτικf'Ρ : Ο Κεφαληνίας 1-lτοι Γλαβινί

τσης 3
• Είς άμφοτέρας τUς περιπτώσεις γίνεται &ναφορα είς τfιν έτυμολογίαν 

τοϋ τοπωνυμίου Εκ τfίς σλαβικiϊς λέξεως glava, ή όποία σημαίνει κεφαλή :1. 

ΔΕν είναι γνωστόν, ποϋ άκριβ&ς Εχει το 1l Γλαβινίτσα 5 • ~Άλλοι άναζητοίiν 

αf>ηlv παρΟ: τΟν σημερινΟν ποταμΟv Gjanica, ό όποίος, κατα την γνώμην 
των, διασψζει τΟ Ονομα τοϋ μεσαιωνικού πολίσματος' Uλλοι παρU τΟ: ~Ακρο

κεραύνια καl τΟν Αf>λώνα. Τινf:ς ταυτίζουν τt)ν Γλαβινίτσαν πρΟς ηlν Goωe

nica, nlv σημεριν1lν 'Ήγουμενίτσαν τοϋ νομοϋ Θεσπρωτίας 6 • Έκ τfiς μελέ
της τών χωρίων τiϊς 'Άννης τfiς ΚομνηνΥjς προκύπτει όπωσδήποτε Οτι ή Γλα

βινίτσα Εχειτο παρcΧ rΥιν &χτήν, νοτίως τοϋ Δυρραχίου καl πι-&ανώς βορείως 

τοϋ Αf>λώνος 7
• Πρέπει έξ Ciλλου να σημειω-&U Οτι κατα τα ετη 1376 καl 

1438 η Γλαβινίτσα φέρεται Εκκλησιαστικώς ήνωμένη μετα τών Βελαγράδων 8
• 

Τοϊ>το Ενισχύει προφανώς ηlν γνώμην Οτι τΟ μεσαιωvικΟν πόλισμα Εκειτο 
βορείως τοίi Αf>λώνος Sν τii εUρείg περιοχή τii κ.ειμένη δυτικώς τών Βελαγρά
δων, τοίi σημερινού Βερατίου, πρΟς τi)ν -&άλασσαν. 

·π Βαγενιτία Εκειτο νοτιώτερον, περιλαμβάνουσα nlν χώραν τ1)ν Εκτει
νομένην &π Ο τοίi Γλυκέος ποταμοϋ, πρΟς νότον, μέχρι τfις Χιμάρας, πρΟς 

βορρiiν. Προς το εσωτερικον εφθαvε μέχρι τοϋ Δελβίνου '. Ή &ρχαιοτέρα 

1 'Ά ν'\' α ή Κ ο μ ν η ν 1l, Γ', 12 (τόμ. Α', σελ. 128), ΕΊ 1 (σελ. 154), ΙΓ', 
5 (τόμ. Β', σελ. 190 -191). 

2 ΠαρΟ: Μ. Λάσκα ρ ι, εν Α. Vaillant και Λf. 1 .. ascaris, La date de 1a 
conversion des Bu1gares, &νάτυπον εκ της Revue des etudes s1aνes, τόμ. 13 
(1933), σελ. 12. 

~ Η. G e Ι z e r, Ungedruckte unrl \Yenig bekannte Bistίίιnenrerzeichnisse 
der orientalischen Kirche, B:yz. Zeitschι-ift, τόμ. 2 {1893), σελ. 49. 

4 l\I. ν a s nι e lΊ Die Slavcn in Grieclιen1and, σελ. 78- 79. Ό Yasιner 
συγχέει η)ν Κεφαλη•νίαν ταύτην μετδ. της νήσου Κεφαλληνίας ! 

5 Πρβλ. lH. Λάσκα ρ ι, νagenitia, Reνue historique du Sud-Est euro
peen, τόμ. 19 (1942), σελ. 428, σημ. 4. "Αλλ η όμώ'\•υμος τοπα&εσία παριi τΟ\-' 
Δούναβιν ιiναφέρεται ύπΟ της 'Άν'\•ης της Κομνηνfjς (c:L', 4, τόμ. Α', σελ. 192) όμού 
μετιi της Δρίστρας. 

6 Πρβλ. Acta Albanire, σελ. 15 (&ρ. 58). Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, La date de la 
conversion des Bulgares, σελ. 10. Πρβλ. καL τCις -Παρατηρήσεις του Η, G e 1 z e r, 
''Εν{}' ιiνωτ., σελ. 49-50. 

7 'Άννα ΊΊ Κ ο μ ν η ν ή, Ε', 1 (τόμ. Α', σελ. 154), ΙΓ', 5 (τόμ. Β', σελ. 
190 -191). 

ει Acta Albanire, σελ. 80 (ιiρ. 181). 
s Μ. Λάσκα ρ ι, Vagenitia, σελ. 433. 
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χρονολογημένη μνεία τοϋ τοπωνυμίου είναι του ετους 879 1
• ~Αναβάλλοντες 

τiιν Ερευναν της ιστορίας τiϊς διοικητικfις ταύτης περιφερείας μετ& τΟ Ετος 

1204, ilα &ναφέρωμεν ένωu~α δύο έξόχως σημαντικα μολυβδόβουλλα : το 

πρώτον, τοϋ Η' 'ίσως δε καl τοϋ Ζ' αί&νος, &νΥjκεν είς τΟ~ βα~_:_~~Ύ-. σ:πα
{}άριον Θεόδωρον, Ciρχοντα Βαγενιτίας 2

' τΟ δεύτερον, τoii Θ'- Ι' αί&νοζ:-
-- &viiκεν εις τον i'iρχοντα 'J\aρίωvα : [Κ6ριε βοή{}ει τ φ 7 σ φ δούλ{ φ 7 Εί!,α
ρ(ίωνι) β(ασιλικίρ) α' σπα{}αρ(ίφ) κ((ι1) tl.ρχοντ(ι) τiς Βα{γε}νιτία(ς) '. Ε!ς 
ταvτα -lM >]δύνατο '(σως ν&. προστε-ΙJ'[i καl τρίτον. Τψ 1928 ό πατi}ρ V. Lau
rent συνεπλ1iρωσε μολυβδόβουλλον Εχον οϋτω· 

{ Λέ?7ον 
[τι] [βJ(ασιλικι'(J) σπα{}(αρο}

[κ]ανδιδ(άτφ) 

tl.ρχοντ(ι} [lοiα

κε}δο[ν]ίας '. 
Τ1Ίν συμπλήρωσιν ταύτην α-UτΟς ό διακεκριμένος έρευνηη)ς χαρακτηρίζει 

&ς ύπΟ'&ετικΥιν καl άμφίβολον 6
• Μήπως &ντl του όνόματος Μακεδονία 8·Cι 

ήτο δ'tlνατΟν να &ποβλέψωμεν εLς τΟ Ονομα Βαγενιτία ; Πα/.αιογραφικώς δεν 

όπάρχουν σοβαραl αντιρρήσεις, &πΟ &πόψεως δΕ -&εσμών 1l προτεινομένη 
συμπλήρωσις {}·α fiτo Επιτυχεστέρα, διότι Ciρχων τiϊς ΙνΙακεδονίας δΕν είναι 

γνωστος εξ i'iλi-ων πηγών. 

Όπωσδήποτε τούτο είναι βέβαιον, δτι &πΟ τού Η', 'ίσως δέ καl άπΟ 
του z· αLώνος, η Βαγενιτία διφκείτο ύπΟ αϋτοκρατορικών /,ειτουργών, τών 

άρχόντων. ΕLς ηlν ίστορίαν του -&εσμού τούτου Εν τ1] Επαρχιακή διοικήσει, 

ώς καl είς τiιν ίστορίαν παρεμφερών {}εσμών, διακρίνομεν περιόδους, κατα 

τας Οποίας ο-Ότος μεταβάλλει περιεχόμενον. Περιπτώσεις .τινό.ς Εσημειώσαμεν

άνωτέρω G· άλλας -&α συνανηlσωμεν κατα ηlν πρόοδον τfις παρούσης έρεύνης 7
• 

Θα περιορισ-&ώμεν ΕνταU-&α ε'ίς τι να χαρακτηριστικα παραδείγματα, δυνάμενα-

1 Αύτό-&ι, σελ. 427. 
2 Αύτόft--ι, σελ. 427. 
8 G. S c lι 1 u m b e r g e r, Me1anges d Άι-cheo1ogie byzantine, σελ. 226-

227. Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Βυζαντιακd Μολυβδόβουλλα, σελ. 31 (&ρ. 

105}. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Αύτό-&ι, σελ. 427. 
'ν. L a u r e η t, Sceaux byzanti11s, Echos d'Orient, τόμ. 27 (1928), 

σελ. 439, 
ι; Πρβλ. καt V. L a u r e n t, Bulletin de Sigillographie byzantine, By· 

zantion, τόμ. 5 (1929- 1930}, σελ. 595 καl 600. 
6 Βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 252 κΕ. [45 κέ.], 260 [53Jι 263 {5GJ, 

271 κέ. )64 κέ.), τόμ. 18, σελ. 59 )88). 
1 Παρατηρήσεις τινδ.ς περl των διαφόρω'\! κατηγοριών δ.ρχόντωv βλ. παρΟ: G. 

S c h 1 u m b e r g e r, Sigillographie de lΈmpire byzantin, σελ. 442-443. 
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να διαφωτίσουν τΟ διοικητικΟν κα&εστως τfις Βαγενιτίας. Γνωρίζομεν συγκε

κριμένως δτι άκριτικαί τινες περιφέρεια-ι, χαλαρώς συνδεδεμένα-ι μετα τοϋ 

κέντρου καl Vφιστάμεναι &λλαι μεν τΟ:ς Επιδράσεις τοπικών παραγόντων, ϋ.λλαι 
δΕ η1ν πίεσιν Εχ&ρικών Επικρατειών, είχον παλαιότερον ύπαχ{}ij ύπΟ l1.ρχον

τας. Πρlν η &ναδειχiτούν ε!ς i1έματα, το Δυρράχιον μετα τiiς 'Ιλλυρίας, ή 
Δαλματία, ή Κολώνεια, η Χαλδία, ή Χερσών, διφκή-θησαν δι" dρχόντων 1

• 

ΎπΟ τΟ αUτΟ κα{}εστΟΟς Ετάχ{}ησαν ή Κρήτη, ή Κύπρος καl Ο.λλαι νiϊσοι τοϋ 
ΑLγαίου Πελάγους~ χα-&00ς καl ή πόλις τfις Δεβελτοϊi Επl τοϋ Εϋξείνου Πόν
του s. Διά τινας τών άκραίων τούτων Επαρχιών, δια τΟ Δυρράχιον καl τΥιν 
Δαλματίαν εlδικώτερον, Ο {}·εσμΌς τών άρχόντων δύναται εύλόγως να itεω
ρη(}i] rJ)ς ενδιάμεσος στα-!Jμος μεταξu τiίς πρω(μου βυζαντινijς κα\ τijς (}εμα

τικfις διοικtlσεως 4
• 

ΤοUς iJ.ρχοvτας εύρίσκομεν καl είς Ο.λλας εLδικωτέρας περιπτώσεις, εLς 

περιφερείας, δπου είχεν 1-lδη Επικραηlσει Ο itεσμΟς τών ftεμάτων. 'Έξ δλων 
τών σχετικών μνημείων ιδιαίτατα άπησχόλησεν ημάς μολυβδόβουλλον άρίστης 
διατηρ1lσεως του Η' η Θ' αίώνος. ΤΟ σταυροειδΕς μονογράφημα άναλύεται, 
&ς συνtlftως, εLς Θεοτόκε βω}ifει μετα των λέξεων πέριξ τφ σcp δούλφ, Επl 
δε τ\iς δπισ-IJ-ίας πλευράς 1] Επιγραφή' Δαργασκάβου tl.ρχωντ(ος) Έλλάδ(ος) '. 
~a αύτοκρατορικΟς ούτος λειτουργΌς μΕ τΟ χαρακτηριστικώς σλαβικΟν Ονομα 
ύπfιρξεν dρά γε διοικητf]ς του {Jέματος CΕλλάδος, τΟ όποίον μαρτυρείται 11δη 
τώ 695 ; Τοιαύτη ύπόiτεσις πρέπει ε1Jiluς έξ &ρχijς ν&. &ποκλεισ-IJfi. Έπl κε
qj~λfις {}έματος CΕλλάδος κατα τους πρωLμους τούτους χρόνους εύρίσκομεν 
π:άντοτε στρατηγόν, άπαξ δΕ Επl μολυβδοβούλλου τουΖ' η Η' αLώνος δοϋκα e. 

co Σλάβος ϋ.ρχων 11το προφανώς Vφιστάμενος τού στρατηγοίi, ασκών περιωρι
σμένην διοικητικώς καl γεωγραφικώς Εντολ1lν 7

• Μετα μεγίστης πι{}ανότητος 

ι ν. Β e n e s c h e ν i C, Die byzantί11ischen Ranglisten, Byz.-Neu
griechische Jahrbίicher, τόμ. G (1927), σελ. 140. ΕLδικδΊς περl Κολωνείας ·πρέπει 
νd σημειω&fi δτι διεσώ{}η μολυβδόβουλλον τού Θ'- Ι' αί&νος με την Επιγραφήν' 
Γρη[γ}ορtφ Ciρχο[vτιJ Π[ο]λ(ω)v[είαςJ: Β. Ρ a 11 t c h e n k ο, έν Izvestija του έν 
Κωνσταντινουπόλει Ρωσικού 'Αρχαιολογικού Ίνστιτούτου, τόμ. 9 (1904}, σελ. 367. 

2 ν. Β e 11 e s c lι e v i C, ΑUτόtΙ-ι. Πρβλ. καL 6.νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 
260 )53(, 263 κέ. )56 κέ.). 

s Διεσώ<&η μολυβδόβουλλον τού Η'- Θ' αίώνος &νηκον εtς άδη/ων βασιλικΟν 
σπα-θ·άριον καl άρχοντα Δεβελτού : Β. Ρ a 11 t c 11 e 11 k ο, "Εν-&' U:νωτ., τόμ. 13 
(1908), σελ. 111. Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 59 )88]. 

' Πρβλ. p. L e m e r 1 e, Philippes et la l\facedoi11e orie11tale, σελ. 120, 
σημ. 1. 

s G. s c h 1 u m b e r g e r, Mι§langes dΆrcheologie byrza11tine, σελ. 201. 
Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Βυζαντιακd 1Ιολυβδόβουλλα, σελ. 16 (&ρ. 49). 

6 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ' οπού λ ο υ, Αύτό-&ι, σελ. 14 (&.ρ. 39). 
7 ΘΟ: ηδύνατό τις νΟ: ύ:το-&έσυ Οτι ό δρος <Ελλδ.ς δηλοί ένταiί<&α τΟν ποταμΟν 
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δύναται να λεχ{}] Οτι 11 Εντολ1) αϋτη tiτo συναφης πρΟς η)ν διοικητικi)ν όργά
vωσιν τών έν ταίς Επαρχίαις τlϊς Αυτοκρατορίας διαβιούντων σλαβικών πλη

!Jυσμων, ομοφύλων του Δαργασκάβου. Πράγματι εξ i'ί.λλων πηγων γνωρίζο
μεν δτι σλαβικα φϋλα, ένταχ&έντα εϊς τi}ν βυζαντινt)ν κοινότητα, απήρτισαν 

1δίας διοικητικδς μονάδας, τΟ:ς Σκλαβηνίας 1 καl τΟ:ς άρχοντίας 2 • Τινες τού

των Ετάσσοντο ύπΟ όμοφύλους άρχοντας~ άπολαύοντας τijς Εμπιστοσύνης τfjς 
αUτοκρατορικfjς κυβερν1lσεως, ό)ς συνέβη καl εLς μεγαλυτέρας Επαρχίας, εϊς 

τi)ν Δαλματίαν συγκεκριμένως 3
• Διοικητ<1ς τοιούτους μνημονεύουν αί πηγαί : 

Σπερχειόν, γνωστΟν κατCι. τοιΊς μέσους αiι:Ονας ύπΟ τΟ Q,•ομα τούτο, πι1Υανώτερον δμως 
φαίγεται δτι τΟ μολυβδόβουλλον αναφέρεται εις τΟ {}έμα Έλλάδος. Περί τοiί με~ 
σαιωνικοϋ Ονόματος τοϋ Σπερχειοii βλ. Ά. Χ α τ ζ η, "Έλλη- Έλίλς- ''Έλλην 
'Ε 'Ε , πιστ. πετ. Φιλοσ. Σχολfjς τού Πανεπ. Ά&η•ν&ν, 1935 -192.6, σελ. 142 κέ. Εtς 
τό.ς α-&τό&ι μνημονευομένας πηγciς πρέπει να σημειω&ουν καL αί καταλανικαί : Α. 
R u b i ό i L 1 u c h, La poblaciό de la GrE:cia Catalana en el XIV seσ"le 
(Βαρκ;ελιϊ)να 1933), σελ. 22. <Ο Εύστά.ft.ιος dποκαλει τΟν Σπερχειόν ποταμΟν "Ελλα
δικόν: Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Εύστα&ίου τCι. Λαογραφικά. τόμ. Β' (Ά<&ij-
ναι 1950) J σελ. 311 και 323. ' 

1 Πλijν τ&ν χωρίων τού Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο υ Σ ι μ οκά τ τ ο υ (ΗΊ 5, 10 
εκδ. De Boor1 σελ. 293) καί τού Λεξικού τού Κυρίλλου (πρβλ. Κ. "Αμάν τ ο υ, 
Μακεδονικά, σελ. 17 καt Ίστορία τοϋ Βυtα·ντινοϋ Κράτους τόμ. Α' σελ. 471) 
" ' " ' ' ' -οπου το ονομα δηλοϊ έν μδν τfi πρώτη περιπτώσει την Εκεϊ{}-εν του κάτω ροϋ του 

Δουνύ.βεως χώραν, έν δε τfi δευτέρg τήν Βουλγαρίαν, ό δρας Σκλαβηνlα δεν εtχεν 
&ρχικ&ς γεωγραφικ7jν σημασίαν, &λλΟ. διοικητικ1Ίν· ήσαν δηλαΜι αί Σκλαβηνίαι 
-διοικητικαί περιφέρειαι, &ρχοντlαι, τεταγμέναι VπΟ Βυtαντι''.'Ο'Uς η καt Σλάβους άρ
χοντας καί άποβλέπουσαι εl.ς την Επιη']ρησιν τ&ν &λλοε&νών τούτων φύλων και εtς 
τ'Ι)'\' όριστικ7jν υποταγή'\' των. Ή γνώμη δτι αί περιφέρειαι α15ται Ίiσαν άποκλειστι
κώς Εντοπισμέναι εtς τUς δρειηΧς περιοχιΧς της Ροδόπης καt του άνω ρού του Στρυ
μόνος &ντίκειται πρΟς τΟ.ς μαρτυρίας των πηγών. Ώς χαρακτηριστικώς λέγεtαι Εν 
ΕπιστολϊΊ πρΟς τόν πάπαν, του έ"τους 824, αύται fjσαν circumjacentes πρός τΟ.ς 
partes Thracire, Macedoniεe, Thessalonir:e (sic) (παριΧ Κ. Ά μ ά ν τ φ 1 'Ιστορία, 

σελ. 471). Πρβλ. καί Ρ. L e m e r Ι e, "Eνft-' &:νωτ., σελ. 115 κάι 132. Περί των 
:κλαβηνι&ν γενικώτερον βλ. και Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, τα βόρεια έ-&νολογικα 
ορια του ~Ελληνισμοϋ (Θεσσαλονίκη 194:6), σελ. 19 κέ. Δδν δεχόμε&α πάντως τdς 
άπόψ.εις τοϋ Ρ. C h a r a n i s, κα-&' δν τό Ονομα έχρησιμοποι1]{}η πρΟς δήλωσιν 
t&v σλαβικών πλη-&υσμ&ν τijς Πελοπονν1Ίσου : Nichephoι·us Ι, the saνior of 
Greece from the Siaνs (810 A.D.), ΒυζαντινCι Μεταβυζαντινά τόμ. 1 1 (1946) 
σελ. 78 -χέ. καt €ν νεωτέρq. μελέτυ The Chronicie of Mon~ιnνasia

1 

and th~ 
~uestion ~f the Siaνonic settlements in Greece, Duιnbarton Oaks Paρers, 
τομ. 5 (Ι9ο0), σελ. 155 κέ. Πρβλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντιναt .Μελέται VI 
Οί Σλάβοι Εν Πελοπονγήσφ (Θεσσαλονίκη 194:7·), σελ. 11 κέ. 

2 Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν'\' η τ ο ς, τόμ. Α', σελ. 635 (Bonn). Πρβλ. F. D ν ο r~ 
n i k, Les Iegendes de Constantin et de Met1ιode νues de B;rzance, σελ. 15 κέ. 

9 Td μετΟ. τΟν Θεοφάνη, σελ. 292 (Bonn). 
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τΟν "Αχάμηρον, άρχοντα τών Σκλαβηνών τfις Βελζητίας 1
, δ Οποίος ανεμείχiJ"ΥΙ 

ε1ς τα δυναστικα πράγματα του Βυζαντίου κατ α τους χρόνους της Εϊρ1lνης 2
, 

καt τΟν <<8ξάρχοντα» τfiς Σκλαβηνίας, περt τοU όποίου όμιλεί δ Βίος τοϋ 

Γρηγορίου του Δεκαπολίτου 3
1 τΟν πατέρα τών αποστόλων Κωνσταντίνου~ 

Κυρίλλου καl Με!Jοδίου ', κ.α. 
ΕLς τίνα τών κατηγοριίίJ.ν τούτων ανηκεν δ CJ.ρχων τfjς Βαγενιτίας ; Εlναι 

προφανΕς Οτι σοβαροt πολιτικσt η στρατιωτικοl λόγοι Επέβαλαν τi}ν δργάνω

σιν τiiς ασήμου ταύτης Εσχατιας πρtν η 'tδρυftοϋν άκόμη τα μεγάλα -&έματα 

τfjς δυτικfjς πλευρας τfjς χερσονήσου του Αϊμου, τα -&έματα Νικοπόλεως, Δυρ

ραχίου καl Δαλματίας. "Επειδη δΕ κατα το-Uς πρωLμους τούτους χρόνους τοϋ 

ΗΊ 'ίσως δΕ καl του Ζ' αίώνος, δΕν είναι δυνατΟν να όμιλήσωμεν περl 

πειρατικών Επιδρομων τών ~Αράβων, πρέπει να ύπο&έσωμεν Οτι ή μικρα 

διοικητικ1l περιφέρεια ίδρύ{}η 11 δια να ftραυσ{}Ό η πίεσις έχ-&ρικών 

τινων όμάδων, κα~ευitυνομένων πρΟς νότον, Υι δια να παταχftύ ή άντίστασις 

Ομάδων Εγκατεστημένων 1lδη Εν τΌ χώρq. καl να ύπαχ&οϋν α{)ται όριστικώς 
ύπΟ τΟν Ελεγχον τοϋ Κράτους. cH δευτέρα αϋτη Εκδοχi) άποβαίνει πιitανω· 

τέρα, ΕcΧν δεχitώμεν δτι τΟ Όνομα τfiς Βαγενιτίας Εχει σχέσιν πρΟς τΟ Ονομα 

τfiς σλαβικής φυλiiς τών ΒαίΌυνιτών, τΥιν όποίαν μνημονεύουν τα Θαύματα 
τοϋ <Αγίου Δημητρίου 5 • ~Αλλ' 1'Ί Ετυμολογία αϋτη άμφισβητείται 6

• <Οπωσδή

ποτε 1'1 δημιουργία διοικητικlϊς περιφερείας Εν Βορείcρ :Ηπείρφ ύπΟ dρχοντα 
πρέπει να -&εωρη{}ύ &ς εν τών μέτρων ανασυγκροτήσεως καl ώς εν τών συμ

πτωμάτων αναρρώσεως, 1'1 όποία παρατηρείται μετα τοUς σκοτεινοVς; χρόνους 

τών Ε-θ·νολογικών ανατροπών. 

5. Δυτικ,j και βσρειοδυ.ικη Μακεδσνlα. Κατα το χρυσόβοuλλον τοϋ 
1198, αί διοικητικαl περιφέρειαι τiiς δυτικiiς καl βορειοδυτικiiς Μακεδονίας 
ήσαν τΟ &έμα Σερβίων, τΟ {}έμα Βερροίας μετα του κατεπανικίου Κίτρους 1 
τιΗiέματα Καστορίας, Πρέσπας, Δεαβόλεως, καl Άχρίδος, το iJέμα Πριλά· 
που, Πελαγονίας, Μολυσκοϋ καl Μογλαίνων χαl τΟ &έμα Σκοπίων μετά τf]ς 

Επισκ~ψεως Κορίτων 7
• "Αντιστοίχως ή Partitio R01nanir:e μνημονεύει τα 

1 Περί της Βελζητίας, l1 όποία φαίνεται δτι ευρισκετο εtς τ7jν Θεσσαλίαν, βλ. 
Δ. Ά. Ζ α κ υ 1} η ν ο υ, Οί Σλάβοι έν Έλλάδ~, σελ. 32- 33. 

~Θ ε ο φ ά ν η ς, τόμ. Α', σελ. 473-474, Εκδ. De Boor. 
5 F. D ν ο r η i k, La Vie de Saint Gregoire Ie Decapoiite et Ies Siaνes 

macedoniens au JXe siecle (Παρίσιοι 1926), σελ. 61. Πρβλ. Ρ. L e m e r 1 e, 
"'Εν-&' άνωτ., σελ. 132. 

4 F. D ,τ ο r n i k, Les legendes de Constantin et de Methode, σελ. 384. 
6 Πρβλ. Δ. Ά. Ζ α κ υ -& η ν ο ϋ, Αlιτό-&ι, σελ. 32. 
6 Μ. Λάσκα ρ ι, Vagenitia, σελ. 436 · 437. 
v Πρβλ. Τ a f e Ι καi Τ h ο m a s, Urkunden, τόμ. ΑΊ σελ. 259 κέ. 
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{}έματα Σερβίων καί Βερροίας μετΟ: τών χαρτουλαράτων Δοβροχουβίστης καl 

Σ-&λανίτσης, η)ν Επίσκεψιν Γηροκομείου, τΟ -&έμα Βαρδαρίου, τt)ν πόλιν 

"Όστροβον, τc'ι {}έματα Μολυσκου καΙ Μογλαίνων, Καστορίας, Πρέσπας, 
Άχρίδος καl Δεαβόλεως και τέλος τΟ -Gέμα Πριλάπου καl Πελαγονίας μετα 

τοϋ Στανοϋ : Proνintia Vardarii, proνίntia Verye cum cartularatίs tam 
Dobrochubisti quam et Sth1aniza, pertinentia Girocomion, Ostroνos, 

provintia Moliscu et Moglenon, provintia Prilapi et Pelagonie cum 
Stano, provintia Presepe, provintia Serνion, provintia Castorie et pro
vίntia Deavoleos. 

Παραβαλλομένη πρΟς τΟ ύπi:ρ τciJν Βενετών χρυσόβουλλον, 1'1 Partίtio 
Ron1anire παρουσιάζει καl έν τϋ εύρείg ταύτη περιοχϋ τfiς δυτικfiς καl 
βορειοδυτικfις Ι\iακεδονίας παραλλαγδ.ς καl προσ{}-ήκας. Προστί{}ενται έν πρώ

τοις τΟ iJέμα Βαρδαρίου καl ή Επίσκεψις Γηροκομείου, μνημονεύεται δf: δνο

μαστl ή πόλις τοϋ ~Οστρόβου 1
, Τουναντίον Εν τii Partitio Romanire δΕν 

&ναφέρεται τΟ -&έμα Σκοπίων μετα τfjς έπισκέψεως Κορίτων. Έξ CJ.λλου τΟ 

-&έμα Βερροίας, τΟ Οποίον Εν τφ χρυσοβούλλφ φέρεται όμοϋ μετι~ τοϋ κατε
πανικίου Κίτρους, Εν τψ f)μετέρφ ._Εγγράφφ συνάπτεται πρΟς τα χαρτουλα

ρiiτα Δοβροχουβίστης καl Σ&λανίτσης. 'Ωσαύτως το ήνωμένον &έμα Πριλά

που, Πελαγονίας, Μολυσκοϋ καl Μογλαίνων Εμφανίζεται Ενταύ-&α διηρημέ

νον εlς δύο περιφερείας, τΟ -&έμα Μολυσκοϋ καl Μογλαίνων καl τΟ f}έμα Πρι

λάπου καl Πελαγονίας μετδ. τοϋ Στανοϋ. Παραπέμποντες ε'ίς Οσα &νωτέρω 
έσημειώσαμεν περl μιας έκάστης των περιφερειών τούτων 2

, &α περιορίσω· 

μεν τfιν f:ρευναν f)μίί:ιν είς τdς παραλλαγCtς καl τας προσ-&ήκας τfις Partίtio 
Romanire. 

"Ο Βαρδάριος, ώς φέρεται ποΗάκις κατα τοUς μέσους α'ίώνας ό Άξιός 3
, 

δΕν είναι CiλλοiJεν γνωστΟς &ς διοικητικi] περιφέρεια. 'Ό ροϋς του ποταμού 

1 Ώς έσημειώ-&η και ανωτέρω, δ ""Οστροβος περιελήφ{}η ύπΟ τοϋ γραφέως με
ταξύ Καλαβρύτων καl Ώρεοiί. <In Peloponneso medii revi, γράφει εύλόγως δ 
Τ a f e 1 (Αfιτ6&ι, σελ. 468- 469, σημ. 10), nondum extra nostrnm diploma hunc 
locum deprehendimus». 'ΑΎαζητοϋντες έπιμόνως τΟ τοπωνύμιον τοiJτο έν Πελοπον

ν'ήσφ, είχομεν &.λλαχοϋ (LΉellι§nisme Contemρorain 1950, σελ. 292, σημ .. 5) έκ
-φράσει την ύπόνοιαν μήπως ύπό τΟ όνομα τοϋ Όστρόβου λανitάνει τΟ Στροβίτσι της 

Φιγαλίας, τΟ όποϊον έτυμολογικώς είναι συyγενες πρΟς τΟ πρώτον και τΟ Οποίον &να
φέρεται Ίjδη τφ 1462. Φαί·\'εtαι δμως δτι ή Ο.ναγραφη τοϋ Όστρόβου μεταξiι τών 
πόλεων της Πελοπονν-ήσου πρέπει μάλλον να &.ποδο{}fί είς μεταβολΎjν Επενεχ<&είσαν 
-.εiς τΟ κείμενον. Περl του Όστρόβου καl των όμωνύμων πολισμάτων της Μακεδο· 
νίας βλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζανηναl Μελέται, σελ. 520 κέ. 

11 Βλ. &νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 222 κέ. {15 κέ.]. 
a Περl τfjς έτυμολογίας του όνόματος βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Βαρδάρις, eΕλλη· 

νικά, τόμ. 6 (1933), σελ. 326.328. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ €., Εύστα{Ηου Θεσσαλονίκης τό: 
Λαογραφικά, τόμ. Β', σελ. 330 καl σημ. 7. 

I 
,I 

I 
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εlχε μεγάλην στρατηγικην και οίκονομιΚ"hν συμασίαν, διότι 11λεγχε τας διαβά· 
σεις καl τιΙς όδοlις τ&ς άγούσας έκ τfiς βαρείας και βορειοδυτικiiς Μακεδονίας 

πρΟς η1ν Θεσσαλονίκην. "Ο άρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος Εν έπι· 
στολfi του πρΟς τΟν LατρΟν τού βασιλέως Ν ικήταν γράφει περl αύτοϋ : «ού· 
τος γU.ρ δια πολλών μΕν δέων τών δρών, τϋ δ" έν τούτοις χιόνι τακείση νϋν 
δγκωiJείς, και μ1)τε πεζοίς μήτ" έφίπποις διαβαίνειν διδούς, μ11τε γέφυραν 
Εχων δια τα κακώς άπολούμενα ποταμψ τελώνια σκαφιδίφ πήχει πορεύσιμος 
γίνεται>> 1 • "Αξια 'ίδιαιτέρας μνείας είναι τα ένταϋiJα λεγόμενα περl των 
τελωνίων tf'i>ν Εγκατεστημένων έπl τοϋ ποταμού. Τοιούτους τελωνειακοVς 
σταitμοUς, τελώνια η πόρους, Εχομεν καl είς τιΙς διαβάσεις δ.λλων ποταμών, 

συγκεκριμένως τού Στρυμόνος 2
• 

Κατc'ι τοUς χρόνους τοϋ ~Αλεξίου τοϋ Α', ό κάτω ροiiς τοϋ Άξιοϋ &πε
τέλει τΟ δριον τών {tεμάτων Θεσσαλονίκης καl Βερροίας s. Βορειότερον δ 
ποταμΟς περιεβάλλετο ύπΟ CJ.λλων διοικητικών περιφερειών, αϊτινες παρί· 
σταντο οίονεl άμφιέπουσαι αύτΟν : πρΟς δυσμας τα iJέματα Μογλαίνων καl 
Πελαγονία; καl προς &νατολaς το {}έμα Στρουμμίτζης. Το &έμα Βαρδαρίου, 
τΟ Οποίον μνημονεύει η Partίtio Romanίa:, φαίνεται Οτι Εχει σχέσιν πρΟς 
τοUς Βαρδαριώτας Τούρκους 4

• 

Οί Βαρδαρι&ται Τοϋρκοι, τοiJς όποίους οί Βυζαντινοl έχρησιμοποίησαν 
δια την δ.μυναν τfις περιοχfις καl δια τfιν φρουρ&ν των &νακτόρων, ήσαν 
κατc'ι πdσαν πι{}ανότητα Ούγγροι πρόσφυγες καl αίχμάλωτοι. Τούτους οί 
αύτοκράτορες τοϋ Βυζαντίου, άπΟ των πρώτων εtσβολών των είς την Μακε· 
δονίαν (934 κ.έ.}, έγκατέστησαν είς νευραλγικ& σημεία, 00ς παλαιότερον είχον 
:Εγκαταστήσει τοlις Σλάβους 5 • ~ο έποικισμΟς των πλη-&υσμcΟν τούτων, tδίως 
κατα τΟν μέσον ροiiν τοϋ Άξιοϋ, είχε συντελεσ-&η πρΟ τών έτΟΟν 976- 980, 
Ότε ούτοι τΟ πρώτον μνημονεύονται 6

• ~Ακολούitως δγένοντο καl νέοι Εποικι
σμοι CJ.λλων τουρκικών φυλών, τών Κομάνων καl τών Πετσενέγγων, καl «οϋτω 
κατa τaς &ρχaς τοϋ ΙΒ' α!&νος &πο τ&ν Μογλένων μέχρι τiiς Άχριδ&ς ~χο· 
μεν Ciλυσιν Εγκαταστάσεων λαών τουρκικών>> 1

• 'Ό πατfιρ V. Laurent, στη· 
ριζόμενος εLς χωρίον τοΊJ Ψευδο-Κωδινοϋ, γράφει Οτι 1i πρώτη &σιατικη 

1 Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο υ, 'Επιστολαί : Μ i g η e, Patr. Grreca, τόμ. 126, στ. 
472. Πρβλ. Τ a f e 1, De Thessa1onica eiusque agro (Βερολ'ϊνον 1839~, σελ. 305. 

11 p. L e m e r 1 e, Philippes et la Macedoine orientale, σελ. 172 χέ., ση· 

μείωσις. 
Β Βλ. &.νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 238 [31J. 
4 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί. δ Ο υ, ΒυζαντιναL Μελέται, σελ. 422-423. 
5 Αlιτό-&ι, σελ. 514 κέ. ΒιβλιογραφικαL ύποδείξεις περί Βαρδαριωτών Τούρ

κων : G y. Μ ο r a v c s i k, Byzantinoturcica, τόμ. Α', σελ. 43" 44. 
s Βλ. κατωτέρω, σελ. 208 καL σημ. 4. 
7 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί. δ ο υ, 'Έν{}' άνωτ., σελ. 519. 
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~αρ~ικία ,τfiς Μα~εδονίας &πηρτίσ-&η Εκ Περσών αίχμαλώτωνj τοVς Οποίους 
ο αυτοκρατωρ Θεοφιλος (829 - 842) εγκατέστησε παρ&. τον Άξι' ' ' 
7

1 • ~ mιε~ 
α?\ .• ας" περιφερειας, και Οτι μεταγενεστέρως Ί'Ί παροικία αϋτη άνεκαινίσ-&η δια 

νεων ει:χ~ταστάσεων αLχμαλώτων, Οϋyγρων καl ασιατών Τούρκων 1
• Ot Επ11-

~υδες ετασ,σον:ο ,ύπΟ ίδίους &ρχηγοUς, ώς δ μέγας πριμικήριος Τατίκιος, 
οστ,ις, κατα την Ανναν τ1)ν ΚομνηνΥ)ν, «τών περi η)ν ~Αχριδι:1 ο!.κούντων 

Τουρκο~ν ήγεμόνευε>> 2
• ~Ακολού&ως Εκ τοίί στρατιωτικοϋ σώματος (ο 'ι παλαιό

τε~ο~ εποικι,σ&έντες Πέρσαι Υισαν &ργανωμένοι κciτα τούρμας} s &νομάιJη 
και η περιοχη. 

, "Ενωρlς οί Τοϋρκοι τfις Μακεδονίας προσΊϊλ&ον είς τΟν Χριστιανισμόν. 
Ε:εισκοπιl Βαρδαριωτών, 11τοι Τούρκων μνημονεύεται τΟ πρώτον έν Τακτικώ 
~ου ~ασιλείου τοϋ Β' συνταχ{}~ντι πρΟ τοϋ 980 4

• Σφραγιστικα μνημεί~ 
~να~ερον;αι είς Εκπροσώπους τΥjς έκκλησιαστικi]ς ταύτης περιφερείας. ~Επ~ 

εσχατων ο πατi}ρ V. Laurent <δημοσίευσε μολυβδόβουλλον του ΙΑ' α!ώ

~ος, τ~ όποί~ν &?χικώς άπέδωκεV εΊς <Έλληνα Επίσκοπον τΥjς ΟUγγαρίας, 
α~ολο~υ~~ς δ: μετc:_ με~αλυτέρας πιΗανότητος είς έπίσκοπον τών Βαρδαριω
των. ~πι η2ς μιας οψεως τοϋ μνημείου εiκονίζεται ό "Άγιος Δημιlτριος, 

~ρ,οστατ~ς της ~~σσαλονίκης καl κατ~ Επέκτασιν τΥjς Μακεδονίας, έπl δΕ τΥjς_ 
ετερας φερεται η επιγραφ11· 

f Σ~ραγίς Άντωνίου μον(αχ)οϋ συγκ(έλ)λου καί πρωέδρου Τουρκίας'. 

Η ~ερι?χη τΥjς Βερροίας, άναδειχ&είσα εΊς ίδίαν διοικητικiιν περιφέ

ρειαν κατ,α τον I~' αLώνα, πι{}ανώς κατα ·nlν 'διάρκειαν τών πρΟς Βουλγά

ρους πολεμων του Βασιλείου τοϋ Β', περιλαμβάν-ει Ενταϋitα τα χαρτουλαρfiτα 

Δο~ροχουβίστης και ΣiJλανίτσης. Έν τ<ί) χρυσοβούλλφ τοϋ 1198 εuρομεν το 
πρωτο~ μετ α τοϋ χαρτουλαράrου τοϋ "Εζεροϋ μεταξU τών {}εσσαλικών κτ11-
σε';'ν. Ο, Tafel _εκφράζει τi}ν γνώμην δτι &ντi του ονόματος Δοβροχουβίστα 
πρεπει να γρα~τι Δρογουβιτία, τΥjς όποίας Επίσκοπος παρέστη, ώς γνωστόν, 

• 
1 ν. L a u r e n t, Ό Βαρδαριωτ&·ν fιτοι Τούρκων, Perses, Turcs asia

~lque~ ou Turcs horιgruis, Bulletin ιle la Soci~t~ histurique Bulgare, τόμ. 1ϊ-
8 (Σοφ,ια 1939), σελ. 275-288. ΤΊ)ν μελέτην τα-ύτην γνωρίζομεν μόγον εξ άλλου 

δημοσιευμ~τος τοϋ ~ατ.ρΟς ν. L .a u r e 11 t, L'eveque des T~rcs et 1e proedre 
de Turquιe, Acadenne Roumaωe, Bulletin de 1a section 11istorique τόμ 23 2 
(1943), σελ. 147 -158. ' . ' 

2 ~Ά'\'να η Κομνηνή, ΔΊ 4 (τόμ. Α', σελ. 138). 
3 τα μετα τΟν Θεοφάνη, σελ. 125 (Bonn). 
4 ~ατα τα πορίσματα του συναδέλφου κ. Γ. Κ ο ν t δ ά ρ η, εκτι{Ι·έμεγα εν 

διατριβη, δημοσιευ&ησομέ·νη Ε-ν τφ προσεχεϊ τόμφ της «Θεολογίας:.- ύπΟ τΟν τίτλογ . 
"Η ,πρώτη μ'\'εία τής επισκοπής Βαρδαριωτ&ν Τούρκων και αί. επισκοπαl του Θεσσα: 
λονικης. · 

5 V. L a u r e 11 t, L'6veque des Turcs et le proedre de Turquie, '"'Εν&' 
&.νωτ,, σελ. 153 κέ. 
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εΊς τΥιν σύνοδον τοϋ 879 1 , τΥιν δΕ γνώμην ταύτην έδέχ{}ησαν καl Ciλλοι έρευ
νηταί 2 • ~Αλλ~ ώς έσημειώσαμεν καl ανωτέρω 8

, οϋδεμία ύπάρχει &νάyκη 
διορitώσεως, διότι ή Δοβροχουβίστα, χωρίον τοϋ {}έματος Βερροίας, &πέχον 
τi]ς μΕν Θεσσαλονίκης <<ίππικα δρόμου ήμερήσια δύο», τοϋ δε κάστρου Βερ
ροίας <<στάδια ώσεl μιλίων δύο», είναι γνωστΥι έξ άγιολογικοϋ κειμένου τοϋ 
ετους 1149. Κατ& τΥιν μαρτυρίαν τοϋ αUτοϋ κειμένου, διέτριψεν Εκεί ό αύτο
κράτωρ l\1.ανουΥJλ κατ& τfιν διάρκειαν τΥjς κατα τών Νορμανδών Εκστρατείας 
(Μάρτιος 1149) '. 'Επi τϋ ε~καιρί~ ταύτη ό &νώνυμος συγγραφεvς μνημο
νεύει τΟν δοϋκα Θεσσαλονίκης καl χαρτουλάριον Βασίλειον .s. 

"Η Σltλάνιτσα, διάφορος τi\ς Σλανίτσης τών Σερρών", μνημονεύε<αι 
ύπο δύο συγγραφέων τi\ς α~τi\ς εποχi\ς: ύπο τi\ς 'Άννης τi\ς Κομνηνi\ς (ΙΒ', 
3, τ6μ. Β', σελ. 149) καi τοϋ &ρχιεπισκόπου 'Αχρίδος Θεοφυλάκτου. Οvτος 
χρησιμοποιεί τΟ Επίρρημα .ΣfΗανιτζό{}εν : <<11δη δέ με καl ύπερορίq; βάλ
λουσι κ&ν τii 'Αχρίδι καltήμενος, &πο Γλαβινίτζης τοξεύομαι και Βοδηνό{}εν 
καl ΣΗλανιτζό&εν>> 1 • Είς ταύτην τΥιν Σ{}λάνιτζαν αναφέρεται εγγραφον τοϋ 

ΙΔ' α'Lώνος 8
• 

~Εκ τών Ο.λλων τοπωνυμίων σημειοϋμεν τΟν Στανόν, τΟν Οποίον o't 

Βυζαντινοl ί.στοριχοl Επανειλημμένως μνημονεύουν όμοϋ μετ~ U.λλων μακεδονι
κών πόλεων: τΥjς Πελαγονίας, τοϋ Πριλάπου, τοϋ Σωσκοϋ καl Μολυσκοϋ 

9

• 

Δ!ΟΝ. Α, ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

ι Τ a f e 1, Symbo1te Criticte, Β', σελ. 71, σημ. 148 και Urkunde11, τόμ. 

Α', σελ. 485-486, σημ. 5. 
2 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, OJE,v&' ιiνωτ., σελ. 334. 
3 0/Evi:l-' άνωτ. ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 49 [78]. 
4 • Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ- Κ ε ρ α μ έ ω ς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικfjς 

Σταχυολογίας, τόμ. Δ' (Πετρούπολις 1897), σελ. 240-241. 
5 Αύτό&ι, σελ. 241. Πρβλ. F r. D δ 1 g· e r, Regesten, &.ρ. 1375. Σ τ, Κ υ

ρ ι α κ ί δ ο υ, "Εν&' ιiνωτ., σελ. 485, σημ. 1 και 490. 
6 Χ ρ ι στ. Κ τ ε ν α, Χρυσόβουλλοι Λόγοι, Έπετ. "Εταιρ. Βυζ. Σπουδι:Ον, 

τόμ. 4 (1927), σελ. 290. 
1 Acta A1ba11ire, τόμ. Α', σελ. 22 (ιiρ. 69). 
s Χ ρ ι σ τ. Κ τ ε ν α, Αύτό&ι, σελ. 310- 311. 
s Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 709 (Bonn). Γεώργιος Άκροπο

λ ί τ η ς, σελ. 169 (Heisenberg). 'Ε φ ρ α ί μ, στ. 9395 (Bonn). Πρβλ. Τ a f e 1, 
Symbolre Criticre, Β', σελ. 125- 12ϊ. 
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Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ 

~Ολίγον Εξω τοϋ χωρίου τών Καλυβίων Κουβαρά τfjς Λαυρεωτικiϊς ύπάρ

χει μικρΟς βυζαντινΌς ναΟς τοϋ 12ου η 13ου αί. τιμώμενος είς μν1lμηv του 

"Αγίου Πέτρου καl διασώζω ν &ρκετUς τοιχογραφίας. ΜεταξU τούτων ύπάρχει 

Εtκ. 1.-Τοιχογραφία τοϋ ''αού τών Καλυβίων Κουβαρα. 

είς τΟ ~ΙερΟν μία, η όποία παρουσιάζει ίδιαίτεροv Ενδιαφέρον. eH τοιχογρα· 
φ,ία αύτη εύρίσκεται Επl τfις &-vατολικης Πλευράς του τοίχου, τοϋ χωρίζοντος 
το κυρίως 'LερΟν άπΟ του διακονικοϋ, εlχονίζει δΕ ίεράρχην Ορ{}ιον, Εστραμ~ 

,. 
' 
I 
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μένον κατ&. τ&. s / 4 πρΟς ~Α νατολiiς κα l είς μέγε&ος κατά τι μικρότερον τοϋ 

φυσικοϋ {είκ. 1). ·ο ίεράρχης περιβαλλόμενος &πΩ &έρα βα&υγάλανον, είναι 
Ενδεδυμένος φελόνιον λευκόν, κοσμούμενον δια μεγάλων, μελανών, σταυρών 

περικλειομένων ΕντΟς γαμμαδίων καl Επ~ αυτού &μοφόριον χοσμούμενον 

ώσαύτως δια μεγάλων σταυρών, τών όποίων δμως τΟ χρώμα Εχει &ποπέσει. 

·ο 'ιεράρχης κρατεί πρΟ αltτοϋ, δια τών δύο του χειρών άνεπτυγμένον εlλητΟν 
τΟ Οποίον ύποτί{}εται Ότι &ναγινcΔσκει.~Επl του ε'tλητοϋ διακρίνονται Ερυ{}ραl 

γραμμαl (χαρακιΕς) cΟς καί τινες φράσεις είλημμέναι Εκ τfις λειτουργίας καl 
ά-ναφερόμεναι είς τΎ]ν Παναγίαν : ~Εξαιρέτως τijς Παναγίας ύπερευλογημένης 

δεαποίνης ήμWν Θεοτόκου κλπ. 
~Η Επιμήκης κεφαλη τοϋ 'ιεράρχου, κλίνουσα πρΟς τα Εμπρός,. περιβάλ· 

λεται ύπΟ φωτοστεφάνου. ΤΟ καστανόν του πρόσ.ωπον παρουσιάζει πλατU 
μέτωπον, Οπισ"θ·εν τοϋ Οποίου καταπίπτει 1i λευΚ'f} κόμη φ&άνουσα μέχρι τοϋ 
αύχένος. "Οψ&αλμοί, γαλα-νοl καl fιρεμοι, προβάλλουν κάτω &πΟ πυκν&ς 
-δφρύας' Ίi ρlς είναι Επιμήκης καl τα λευκα γένεια, στρογγυλ& καl περιποιη~ 

μέί·α, δίδουν εΊς τi)ν Ολην κεφαλi)ν σχfJμα άκόμη περισσότερον Επίμηκες· τα 
χαρακτηQιστικα τοϋ προσώπου -ώς καl τα περιγράμματα δηλοϋνται Επl τοϋ 
γενικού άνοικτοϋ τόνου Σιέννας μΕ γραμμ&ς τοϋ αύτοϊi χρώματος άλλα σκο· 
τεινοτέρας. Αί σκιαl ά.ποδίδονται Επίσης μΕ διαβά{}μισιν χρώματος Σιέννας, 
έν c9 τα φώτα τών Εξεχόντων μερών δηλοϋνται δια μικρών λευκών γραμμών. 
Τ1)ν κόμην κα&cΟς καl τΟ γένειον Εχει ό ζωγράφος σχηματοποιήσει είς κανο~ 

νικους Ογκους καl γεμίσει μΕ λευκας- παραλλήλους πινελιάς. ΠολV Εσχηματο~ 
ποιημένον ·είναι Επίσης καl τΟ οt;ς."Ολ~ αύη1 τα χαρακτηριστικα μαζl καl μΕ 
μίαν γενικi}ν άκαμψίαν τοϋ σώματος καl σχετικi}ν συμβατικότητα τΥjς μορφΥjς, 

χρονολογοϋν τΎ]ν τοιχογραφίαν είς τΟν 12ον η τΟ πολV είς τΟ πρώτον τρίτον 

τοϋ 13ου αίώνος. 
~Αλλα ποίον είναι τΟ είκονιζόμενον πρόσωπον; Μία Επιγραφi} γεγραμ· 

μένη δι& λευκοϋ χρώματος έκατέρω{}εν τοϋ φωτΟστεφάνου λέγει άπ/,ώς : 
.ό παvιερώτατος αρχιεπίσκοπος ~ ΑiJηνWν λfιχαήλ. ΛοιπΟν Ο κατάλογος τών 

&ρχιεπισκόπων η μάλλον τών μητροπολιτών ~ Α-&ηνcίJν-διότι &πΟ του 10ου 
αίώνος αL ~ Α&1ϊναι &πέβησαν, ώς γνωστΟν μητρόπολις-, πεQιλαμβάνει τρείς 

μητροπολίτας μΕ τΟ Ονομα Γtίιχωlλ 1
• Έξ αύτών ό άρχαιότερος &πέ{}·ανε τΟ 

1030' ο δεύτερος εζησε ολίγον προ τοϋ 1072 κα\ τέλος ο τρίτος, άνελ&ι:Ον το 
1182 τΟν &ρχιερατικΟν {}ρόνον, είναι Ο περίφημος ΜιχαΎ]λ Χωνιάτης, ό 
Εσφαλμένως μέχρι πρό τινος Επιλεγόμενος "Ακομινάτος. Και ηδη τί{)·εται τΟ 

1 Χρυσοστόμου, 'Αρχιεπισκόπου 'Α'Ι'}ηνώ'\•, 'Η 'Εκκλησία τών 'Α-&ηνών, 
σ. 111. ΕLς τΟ ύπΟ τοϋ πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονί.ου Εύστρατιάδοu, 
έν 'Επ. 'Ετ. Βυ'ζ. Σπουδ. ΙΓ' (1937), σ. 26 δημοσιευ{Ην ΣυνοδικΟν της Έκκλησίας 
τής 'Ελλάδος αναφέρονται δύο άκόμη Μιχαήλ, ούτοι δμως όJς έπίσκοποι. 
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ερωτημα : Ποίον Εκ τών τριών αύτών Μιχα'l)λ ε'Lκονίζει ή τοιχογραφία μας ; 
Πρέπει ~ν πρώτοις να παρατηρήσωμεν, δτι οϋδεlς έξ αύτών &νεκηρύχitη 

dγιος ύπΟ τfις όρftοδόξου Εκκλησίας. ΔΕν εύρίσκομεν πράγματι o:Urε είς τα 
μηναία οί\τε είς τοUς συνα_ξαριστdς μνείαν άγίου τινΟς Μιχα1lλ, μητροπολίτου 

~Αftηνών. Καl δι" αύτΟν τΟν λόγον άναμφιβόλως καl η Επιγραφή, 11τις συνο

δεύει τον 1εράρχην μας δεν τον χαρακτηρ(ζει ως άγιον &λλ' άπλώς ως 
~πανιερώτατον άρχιεπίσκοπον ΆίJηνών», μόνον δ" ό φωτοστέφανος, δστις 

περιβάλλει τi]ν κεφαλΙ]ν του τον χαρακτηρ(ζει ως άγιον. Το ζήτημα i]δη είναι 

ποίος έκ τών τριών αύrών Μιχαi)λ 8γινεv ι'Χξιος τοϋ ύψηλοϋ αUτοϋ δείγματος 

σεβασμοϋ ; Νομίζω δτι πρέπει άδιστάκτως ν" άποφανft&μεν ύπΕρ τοϋ Μιχαi}λ 
τοϋ Χωνιάτου. Πράγματι, έν ψ οι δύο πρώτοι μητροπολίται μdς είναι γνωστοl 

μόνον κατ~ Ονομα, τού Χωνιάτου · Επανειλημμένως ή ίστορία άναφέρει τi]ν 
εξοχον δρaσιν. Ό 1εράρχης αϋτος ύπijρξε τψ οντι_ δχι μόνον έξόχως πεπαι

δευμένος άλλα καl πολιτικΟς άνήρ, συνάμα δΕ καl {}αρραλέος ύπερασπισηlς τής 

όρirοδόξου πίστεως άκόμη δΕ-κατα ηlν Επωεσιν τού Λέοντος Σγουροϋ

καl αύτfjς τής ~Ακροπόλεως τών ~Α-&ηνών, δπου καl είχε τΥιν κατοικίαν του. 

~Εκδιωχ{}εlς άπΟ τΟν &ρχιερατιχόν του {}ρόνον ύπΟ των Φράγχων τΟ 1204 
Εξωρίσ-&η κατ' &ρχUς ε'Lς τi]ν νΥίσον Κέαν, Επειτα δΕ ε'Lς η)ν μονfιν Προδρόμου 
παρa τi]ν Μενδ-ενίτσαν τής Λοκρίδος, δπου καl άπέ{}f!ν? περl τΟ 1222 1 • 

Κατ<'< τι\ 18 /!τη τijς έξορ(ας του δ Μιχαi]λ ύπέφερε πολiι άλλa δεν 

Επαυσε μαχόμενος ύπΕρ τfiς δρ&οδόξου πίστεως, διαρκώς Εμψυχώνων καl 

στηρίζων τΟ πνευματικόν του ποίμνιον κατα τών ξένων κυριάρχων. 'Εκέρδψ 

σεν οϋτω τΟν βα-&υν σεβασμΟν -τοϋ άττικού λαοϋ, είς τα δμματα τού Οποίου 

{}U Εitεωρή&η, ευ-&Uς μετα τΟν {}άνατόν του, ώς άγιος, δπως άκριβώς Ολίγα 

Ετη πρότερον είχε -&εωρη{}η UπΟ τών Θεσσαλονικέων άγιος καl ό ·διδάσκαλος 

καl φίλος τού Χωνιάτου ό πολUς άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Εύστά-&ιος 2
• 

Γνωρίζομεν &:λλωστε καl U.λλα σημαίνοντα πρόσωπα, ίδίως αύτοκρά:rο~ 

ρας, τα όποία, αν καl δΕν -άνεκηρύχitησαν ύπΟ· της Επισήμου Εκκλησίας ώς 
άγιοι, δμως Ε-&εωρή"θησαν UπΟ τού λαού δτι_ fιγίασαν.~Αρκούμαι να &ναφέρω 

τΟ Ονομα τοU Νικηφόρου Φωκα καl τΟ του "Ιωάννου Δούκα τοϋ Βατάτζη 11
• 

ΔΕν πρέπει λοιπΟν να Εκπλαγώμεν αν καl ό Μιχαηλ ό Χωνιάτης, '~όγφ 
τών πολλαπλών του άρετών καl των μεγάλων ψυχικών βασάνων, τΟ:ς όποίας 

ύπέστη, άπέβη είς άνεπίσημος, τοπικΟς &γιος, λατρευόμενος κυρίως UπΟ τών 

κατοίκων τΥiς Επαρχίας του, τοϋλάχιστον Επί τι διάστημα εύ{}Uς μετα τΟν {Μνα· 

1 "Ορα σχετικως· G. S t a d m ίi 11 e r, Michael Choniates Metropolit von 
Athen, Orientalia Christiana τ. ΧΧΧΙΙΙ ~ 2 (1934) σποράδην. 

2 'Όρα σχετιχΟΟς Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Ε{ιστα{Ηοu τα λαογραφικα τ. 
Α', • Α&ηναι 1950, σ. 13 χαί Σ π. Π. Λάμπρο u, Ν. "Ελληνομν. 13, 361. 

8 "Ο Cod. \lat. Grrec. 579 (15ou η 16ου αt.) περιλαμβάνει τΟν βί:ον τοϋ «άγίοu 
Ίωάννου βασιλέως τοϋ "Ελεήμονος:ιο :rι:βλ. Β.Ζ. 1902, 546. 

.. 
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τόν του. Καl δι' αύτΟν &χριβώς τΟν λόγον νομίζω, Οτι την εlκόνα του δΕν 
συνηνηlσαμεν μέχρι τούδε παρα μόνον εtς δύο μικριΙς Εκκλησίας τfiς ~Αττικfίς 
fιτοι εlς την ανωτέρω μvημονευ-&είσαν τού Άγίου Πέτρου τών Καλυβίων Κου· 
βαρd καl είς η)ν μικραv Εκκλησίαν τής Σπηλιdς Πεντέλης, δπου πρώτος τi}ν 

Εσημείωσεν δ κ. Γ. Λαδdς, χωρlς δμως καl να διαγνώση δτι Επρόκειτο περl 

τού Χωvιάτου 1
• Της δευτέρας δΕ ταύτης τοιχογραφίας, εύρισκομένηί; είς 

μίαν σχοτεινην γωνίαν του νοτίου τοιχώματος του πρΟς νότον τού ναοίί 

Εl.κ. 2.-Τοιχογραφία της Σπη.λιιiς Πεντέλης. 

&σκητηρίου της Πεντέλης παρέχω Ενταϋ{}α (είκ. 2) πρόσφατον φωτογραφίαν : 
Δυστυχώς &πΟ η)ν Ολην _εlκόνα σώζεται μόνον μέρος τfiς κεφαλfiς μέ τΟν 

φωτοστέφαvον καl παρ' αύτ~ν η δια λευκών γραμμάτων Επl κυανού Εδάφο-υς 
έπιγραφ1l : ό 'Α{}ηνών JJ!ιχα1}λ. τα μάτια είναι δυστυχώς βγαλμένα ύπΟ τών 

Τούρκων 11 τών ποιμένων, &λλα ή κλίσις της κεφαλfjς, τΟ είψU ηύλακωμένον 
μέτωπον καl ή διάταξις τfiς κόμης είναι &κριβώς δμοια πρΟς τ' άντίστοιχα 

τiiς ε!κόνος του Άγ(ου Πέτρου. Έν τούτοις η τοιχογραφ(α τiiς Σπηλιάς μaς 

1 Ό Συλλέκτης Ά{}ηναι 1950, σ. 156 . 
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είναι καl δι" αλλον λόγον πολύτιμος· έπειδη είναι σύγχρονος πρΟς τι{ς τοιχοp 
γραφίας τοϋ κυρίως ναοϋ, τών Οποίων Ο κ. Λαδας εύρε μεν ηΊν χρονο· 
λογίαν άλλ" έσφαλμένως τi}ν ανέγνωσε· διότι, ώς τΟ παρατιiJέμενον πανομοιό
τυπον α~τijς δεικνύει (εlκ. 3), ή σχετικη ~πιγραφ1] δ/;ν γράφει ,Α ΨΠΒ' 
δηλαδ1'1 1782 &λλi'ι. ,'ϊ'ΨΜΒ' 1]τοι 6742 &πο κτίσεως κόσμου, δπερ &ντιστοι
χεί προς το &πο Χριστοϋ γεννήσεως Ι!τος 1233i34. 

Ε.Τ/9-ψh1 Β 
Εtκ. 3. 

Κατα ταϋτα καl αί δύο είκόνες τοϋ Μιχαηλ εγιναν πι-&ανώτατα δλίγα 
f:τη μετα τΟν κατα τΟ 1222 8πισυμβάντα iJάνατον τοϋ ίεράρχου καl έπομένως 
εΊ:ναι κατα τΟ μ~λλον η ήττον αUiJεντικαl προσωπογραφίαι του, πο.ιη{}είσαι 
ύπΟ &ρχαtζοντος ζωγράφου. 

"Αλλ" έκτΟς τών παρατηρήσεων αύτών νομίζω, Οτι καl αί λεπτομέ"ρειαι 
&ς παρέχει ή τοιχογραφία μας Ερχονται Επίκουροι εtς τfιν ταύτισιν τοϋ είκο
νιζομένου προσώπου πρΟς τΟν Μιχαfιλ Χωνιάτην. Πράγματι τΟ είJρiι μέτωn:ον 
τiϊς μορφfις μάς μαρτυρεί περl άνδρΟς διανοουμένου, ώς fiτo πράγματι Ο 
Χωνιάτης· &φ" έτέρου τΟ 1lρεμον καl πρ{bον βλέμμα του καl τΟ καστανΟν 
χρώμα τοϋ προσώπου του άνταποκρίνεται πρΟς τΟ προσηvf:ς όμμα καl η)ν 
ήλιώδη Οψιν τα όποία του &ποδίδει ό άνεψιός του είς τ1)ν διασω11είσαν 

μονιρδίαν, 1lν συνέγραψεν Επl τψ &ανάτcρ του 1
• 

Άφ" έτέρου αί φράσεις αί &ναγραφόμεναι Επl τοϋ εlλητου, το οποίον 
κρατεί ό ίεράρχης δεν είναι, νομίζω, Ciνευ σημασίας." Αναφέρονται, ώς είπο-ν, 
είς την Παναγίαν. Λοιπον ο Μιχαfιλ Χωνιάτης fίτο Ι!ν{}ερμος λάτρης τijς 

Θεοτόκου. Είς ποίημα τΟ Οποίον είχε συν11έσει πρΟς τιμ1lν της 2 μάς λέγει δτι 
«εtχε καλλύνει τΟν ναόν της» δηλ. τil-ν Εκκλησίαν τfις Ά&ηνιώτισσας, ή 
όποία, ώς γνωστόν, ήτο κατα τΟν μεσαf.ωνα εγκατεστημένη εϊς τΟ-ν Παρ&ε
νώνα. Προσ&έτω &κόμη δτι τi)ν Παναγίαν κρατοϋσαν τΟ παιδίον Ίησούν 
είχεν εϊκονίσει καl Επl τi]ς διασωf}είσης βούλλας του ό Χωνιάτης. 

CfΟλοι αύτοl οί λόγοι μοίί φαίνονται &ρκετα πειστικοl δια να συμπερά
νωμεν, Οτι α'L δύο διασω&είσαι τοιχογραφίαι του 'Ά-&ηνών Μιχαηλ εϊκονί· 
ζουσι πι11ανώτατα τΟν περίπυστον ίεράρχην των Ά{}ηνών Μιχαήλ τΟν Χωνιά

την, ποιη&είσαι εύ&Uς μετα τΟν 11άνατον αυτοϋ. 
ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

1 •Η Μονφδία είς τΟν • Α{}ηνών Μιχαηλ έδημοσιεύ-&η ύπΟ Ά-& α ν. Π α π α δ ο· 
πού λ ου Κεραμέως έν "Αρμονίι;χ; 3 (1902), σ. 274. 

2 'Εδημοσιεύ-&η ύπΟ του αύτου 'Α-&. Παπαδοπούλου Κ8ραμέως έν 

'Αρμονίςι 3 (1902), σ. 284. 
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01 ΒΥΖΑΝτΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΙΉΤΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΎ' 

Ή &στάΗεια τfις τύχης είναι Εκ τών συχνότερον Επανερχομένων {}εμάτων 
εLς τα Εργα τών βυζαντινών συγγραφέων, τουτο δε διότι η ίστορία τοϋ Βυ· 

ζαντίου περισσότερον πάσ1Jς Ciλλης παρουσιάζει &ναρί&μητα π:αραδείγματα 

συγκλονισηκών μεταπτώσεων. "Η Ο:νοδος Υιτο Επικίνδυνος, αί πτώσεις δε 

συνή&εις. Τα πλέον Uψηλα &ξιώματα 11σαν τα μάλλον Εκτε-θ·ειμένα είς αϊφνι

δίας καταστροφάς. <<Πάσα δόξα &ν&ρώπου δ)ς CiνιΊ·ος χόρτου» γράφει δρ&ό· 

τατα ό άγιος Ίωάννης ό Χρυσόστομος 2 • Άλλ' συδεlς οίκος Επλήττετο τόσον 

ύπΟ τών συμφορών, δσον τΟ ·ΙερΟν Παλάτιον. Οϋτω, συχνότατα οί aυτοκρά

τορες, αί αύτοκράτειραι, οί Εξ αϊματος πρίγκιπες καl πριγκίπισσαι καl πλεί

στα Ciλλα μέλη τfiς βασιλικiiς οϊκοyενείας, χωρlς να &ναφέρωμεν τοUς &νωτά

τους άρχοντας, Εζ1lτησαν άσυλον UπΟ τ1Ίν σκιCι.ν τών μοναστηρίων. Είναι 

&ναμφισβήτητον, Οτι μία &κατανίκητος όρμ1l όS&ει τ&ς ψυχας πρΟς τΟ μονα

στήρια-ν καl τοϋτο ε!ς δλας τιlς τάξεις τ1ϊς βυζαντινΥjς κοινωνίας, καl δη εϊς 

τ&ς άνωτέρας. Συχνα οί βυζαντινοl 1lσπάζοντο οίκείg. ιΊ-ελήσει τΟν μοναχικΟν 

βίον, ετι δε συχνότερο-ν Ίlναγκάζοντο &πΟ τας περιστάσεις. 

το μοναστήριον ήτο πράγματι καταφύγιον 11εωρούμενον &παραβίαστον 

άπΟ τας μεταπτώσεις τfις τύχης, &:συλον προασπίζον &πΟ τα &ντίποινα, τοiις 

άκρωτηριασμοUς η τΟν ίtάνατον. υ Ο στις Εξηναγκάζετο βιαίως να &ποσυρ-&ίi 

εLς μοναστήριον πηρεδέχετο γενικώς, μετ" άρκετΥjς &:λλωστε στω'ίκότητος, τΥιν 

τύχην του, τέλος δε f)ρέσκετο εϊς τ1)ν νέαν του ζω1lν. Δια τοUς aυτοκράτορας, 

τΟ μοναστήριον ήτο τΟ καλύτερον μέσον &παλλαγΥjς &πΟ παντΌς &.ντιπάλου, 

άντιζ1lλου η ύπόπτου ταραχοποιου, &:νευ &νωφελ&ν &ιμοηlτων. Άντl τοϋ 
μαρτυρίου τfις φυλακίσεως, της Εξορίας, Επεβάλλετο εLς τΟν συνωμότην, τΟν 

διεκδικητfιν τοϋ -θ·ρόνου, τΟν Ενοχον, ή μοvαχικi] κουρΟ: η ό περιορισμΟς είς 

μοναστΊiριον, δ&εν δεν ήδύνατο πλέον να Εξέλ&η. eo μοναχΌς Εστερείτο τfις 

περιουσίας του, τοϋ Ονόματός του, τ&ν άξιωμάτων του, τών τίτλων του καl 

αUτfις Ετι τfjς προσωπικότητάς του, κα11ιστάμενος οϋτως &κίνδυνος. ·π πολι-

1 ·ο συγγραφεύς της παρούσης μελέτης -&ερμώς ευχαριστεί τ1)ν κυρίαν Λάπ;τ;α
Ζίζικαν, εtιαρεστη-&εϊ:σαν να μεταφράση αύτl)'\-' εtς τΊ)ν νέαν "Ελληνικ-ι)ν έκ του Γαλ
λικου πρωτοτύπου. 

' 'Α 'Ι ' Χ ' γ. ωαννης ρυσοστομος, 1, 420, έκδ. Gaum . 
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τικ1i του ζωή, έκτΟς Εξαιρετικών περιστάσεων, είχεν άμετακλήτως τερματισίΗΊ. 
~Εξ Ciλλου ό έγκλεισ-&είς, εστω καt δι& τiiς βίας είς μοναστήριον, Όσitάνετο 

Εκεί έαυτΟν Εν άσφαλείg καl συχνα fιρκείτο είς τοϋτο. 'Έχων δ' Επίγνωσιν 

τΥjς παντελοϋς αύτού &δυναμίας δπως Επιστρέψη είς τΟν κόσμον καl Επαναρ

χίση νέαν ζω1iν, προετίμα να Uποταχ-&]. Ή 'ιστορία πράγματι Ολίγα παρα

δείγματα ύψηλώv προσώπων &ναφέρει, δτι Υιδυνή{}ησαν yc) Επιστρέψουν είς 

ηlν κοινωνικΥ}\' καl πολιτικf)ν ζωήν, &παξ Εκουσίως η Ο:κουσίως &σπασ-&έντα 

τΟν μοναχικΟν βίον. 

Αlιτοκράτορές τινες, άποφυγόντες τiιν βιαίαν fκ&ρόνισιν διΟ: τijς οίονεl. 

οίκειο&ελοUς αVτών παραιτήσεως, άπεσύρ{}ησαν εlς μοναστήριον καl Ενεδύ&η

σαν το μέλαν ράσον τών μοναχών. Ό Μι χω\ λ Δ" δ Παφλαγmν (1034 · 1041), 
Οστις SνυμφεύΗη nlv αϋτοκράτειραν ΖαJΊlν, ύπεχρεώίfη να παραιτη&ύ καl να 
παραχωρ1lση τΟ στέμμα ε1ς τΟν &νεψιόν του ΙVΙιχωlλ Ε' τΟν Καλαφάτη'\•. 
Έκάρη μοναχΟς παρα τού μοναχοϋ Κοσμά 1 καl είσΥιλ&εν εΊς nlν μονiιν τών 

~Αγίων ~Αναργύρων 2 • ΠεριβληιΊεlς <<τΟ τΥις Εκουσίου νεκρώσεως σύμβολον>> 

καl νεκρΟς πλέον δια τΟν κόσμον, <<ό 1lδη καi &:κων νεκρούμενος>>, fιρνή{}η 
να δεχ{}ύ τiιν Επίσκεψιν τΥjς αUτοκρατείρας ΖωΥ]ς καi &πέτισε τΟ ύπ~ αϋτου 

διαπραz13-Εv Εγκλημα κατU. τού Ρωμανού Γ' τού Άργυρου 3
• 

Ό 'Ισαάκιος Α' δ Κομνηνος (1057 · 1059), §πείσθη §πίσης να &σπασθiί 
τΟν μοναχικΟν βίον 4 • Κατδ. συμβουλiιν τΎjς αϋτοκρατείρας Αίκατερίνης, ητις 

τΟν παρώτρυvε να iΞγκαταλίπη τ1lν Sπl τilς γfiς βασιλείαν δια τfιν βασιλείαν 

τών οϋρανών, είσΥjλ{}-εν εlς ηlv μοηlν τών Στουδίου'\ ΕνΊJα έξετέλεσεν άπάσας 

τας ύπηρεσίας, άκόμη καl την τού itυρωρού καl Οπου διεκρί{}-η δια τiιν 

μετριοφροσύνη ν καl nlv dγνότητά του 6
• 

Ό Ίωάννης ς_-'' ΚαντακουζηνΟς 7 τέλος, άντιληφ&εlς Οτι ήτο καλύτερον

να παραιτη-&fi τΟ 1355 χάριν τοϋ νομίμου αϋτοκράτορος καl γαμβρού του 

~Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου, μετέβη ε1ς τiιν μον1lν τών Μαγγάνων 8 καί, περι

βληliεlς το μοναχικον σχfiμα, ώνομάσliη 'Ιωάσαφ ". Βραδύτερον &πεσύρitη 

πλησίον τοϋ υlοϋ του Ματ{}αίου εϊς τΟν Μυστρdν, Οπου καl Ο:πέ{}αvε τfιν 

15ην 'Ιουνίου 1383 '"· 

1 Κεδρη'\•ός, 2, 533. 
2 Ζ ω ν α ρ fJ. ς, 3, 603. 
3 ΖωναρfJ.ς, 3, 6Ει3-604:. 
4 Κεδρηνός, 2, 647. 
5 Κεδρηνός, 2, 638. Ζωναράς, 3, 673. Άτταλειάτης, 69. Γλυ~_ 

κ aς, 603. 
6 Κεδρηνός, 2, 648-649. Γλυκάς, 603. 
7 Κα'\•τακουζηνός, 3, 285, [03. 
8 Καντακουζηνός, 3, 307. Νικ. Γρηγορiiς, 3, 243. 
e Νικ. Γρηγορiiς, 3, 375. Καντακουζηνός, 3, 307. 
10 Δ. Α. Ζ α κ υ δ- η ν ο ϋ, Le desρotat de 1\forCe, Παρίσωι 1932, 114 • 115, 

.. 
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ΤΟ πλείστον έν τούτοις των αUτοκρατόρων, οϊτινες εlσf)λΒ-ον είς μονα· 

στήριον, Επραττον τοίiτο ύπΟ ηlν πίεσι-ν των γεγονότων, iΞκάρησαν δΕ μοναχοl 

11 κληρικοl ακοντες . 

Ό Λεόντιος (695 · 698), &νακηρυχliεlς αυτοκράτωρ μετ<'< τi)ν πτώσιν τοϋ 
~Ιουστινιανοϋ Β' τού Ρινοτμήτου \ ένεκλείσ-θ·η κατα διαταγf)ν τoii ~Αψιμάρου 

εLς ηlν μον1lν τοϋ Δαλμάτου 2
, δεν κα&ορίζεται δΕ έιJν έκάρη μοναχός. 

Ό 'Αναστάσιος Β' (713 · 715), στεφliε\ς αυτοκράτωρ §ν τfi Άγίι;< Σοφί<;<, 
έν &πελπισίq είιρισκόμενος, έζ1lτησεν ύπόσχεσιν Οτι δΕν &α πά-θ·η τίποτε 

«λόγον άπα&είας>> s καl περιεβλή{}η τΟ μοναχικΟν σχΥjμα έν Θεσσαλονίκη, 

Οπου καl έξωρίσ{}η 4
• ~Επαναστατήσας βραδύτερον έπl Λέοντος Γ' τοϊi ~Ισαύ

ρου! ε-a-ανατώ{}η δ. 

Ό Θεοδόσιος Γ' (715·717), &νακηρυχliεlς aκων αυτοκράτωρ -δπο τοϋ 

στρατου 6 , ύπεχρεώlJ_η να παραιτη{tfi χάριν τοϋ Λέοντος Γ' του ~Ισαύρου. 

~Αποσπ(iσας τi}ν ύπόσχεσιν δτι δΕν Ίtα κακοποιηitϋ, έγένετο κληρικΌς μετα 

τοϋ υίού του. "Αμφότεροι άπέitανον έν είρήντι 7
• 

"Ο Σταυράκιος, υ'LΟς τού Νικηφόρου Α', στεψ&εlς αύτοκράτωρ εtς η)ν 

Άγίαν Σοφίαν ύπΟ τού πατριάρχου Ταρασίου 8
, &νεκηρύχ{}η &κολούitως μετα 

τΟν {}άνατον τού πατρός του αϋτοκράτωρ 9
• 

Ό Μιχω)λ Α' Ραγκαβέ, γαμβρος τοϋ Νικηφόρου Α', πιεζόμενος να 

δεχ-θΏ τΟ στέμμα, Ίlρvή{}·η, παραμένων πιστΟς είς τους δοδέντας ύπ" αϋτοϊi 

Ορκους εlς τΟν Μιχαηλ Α' καl τΟν Σταυράκιον. ~Εν τούτοις &νεκηρύχ{}η αυ

τοκράτωρ παρα τrjς Συγκλήτου, ύπΟ τού στρατού καl τοϋ λαού 10
• ~Επl τiί 

είδήσει ταύτη ό Σταυράκιος Εκάρη ύφ~ ΕνΟς μοναχού εκ τών συγγενών του 

καl Ενεδύ-θη τΟ μοναχικΟν ενδυμα 11
• ΕLσfiλ&ε εΊς ηlν μονiιν τοίi Σταυρακίου, 

r}τις βραδύτερον &vομάσ&η τα Βρακα, καl κατα παραψ&οραν τα ~Εβρα'ίκά 12
, 

Εκεί δε καl Ετάφη μετα βασιλείαν 2 μηνών καl β 1lμερών 1 ~. Ό ΚεδρηvΟς ίσχυ-

1 Θεοφά'\•ης, 566. 
2 Θεοφά'\•ης, 568. 
3 Θεοφάνης, 588. Ζωναρ&.ς, 3, 244. 
4 Θεοφά'\•ης, 592. Ζωναρf.iς, 3, 247. 
6 Θεοφάνης, 616. 
6 Θεοφάνης, 591. Ζωναρaς, 3, 246. 
7 Θεοφάνης, 599. Ζωναρ&.ς, 3, 248. 
s Θεοφάνης, 745. 
e Θ ε ο φ ά ν η ς, 765. 
ι ο Θ ε ο φ άνη ς, 766-768. 
11 Θ ε ο φ ύ.νη ς, 768. Κεδρηνός, 2, 43. Ζ ω να ρ aς, 3, 312. 
12 Ζωναρ&.ς, 3, 313. 
1 fl Θεοφάνης, 769. Ζωναρiiς, 3, 313. 
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ρίζεται δτι δ Σταυράκιος &πέ{}ανε μΕν έν τtl μονiϊ τών Βραχα, Ετάφη δΕ έν· 

τίi μονίi τού Σατύρου 1
• 

Ό Μιχαi]λ Α' Ραγχαβε (811· 813), tπl τfi είδ1]σει τijς ανακηρύξεως 

αUτοκράτορος Λέοντος Ε' τοϋ ~Αρμενίου, έκδηλώσας ηΊν έπιitυμίαν του να 

παραιτηftίϊ, έκάρη καl περιεβλή{}η τΟ μοναχικΟν σχfιμα μεη1 της συζύγου του 

και τών τέκνων του 2
• ΚατU τΟν Σuvεχισηlv του Θεοφάνους, δ Τh1ιχαf)λ Α' 

έδέχ:&η μΕ έγκαρrέρησιν ηΊv έκ11ρόvισίv του \ &πέστει/,ε δΕ τα αUrοκρατορικα 

διάσημα εlς τΟν Λέοντα Ε' τΟν ~ Αρμένιοv καl κατεπράϋνε τi)ν σύζυγόν του 

Προκοπίαν, &γανακτήσασαν πρΟ τοιαύτης &δυναμίας 4
• Ένεδύ{}η τΟ μοναχι

κΟν Ενδυμα ύπΟ τΟ Ονομα ~Α -θ·ανάσιος εlς τΥ}ν μον11'ν τΥjς ν1)σου Πρώτης 5. 
Ό Ρωμανος Α' Λεκαπηνος (919-944), μέγας φίλος τών μοναχών κα1 

Lδρυη)ς τfjς μονΥ}ς τοϋ ΙνΙ υρελαίου 6
, &παχ&εlς &π Ο τΟ . ΊερΟν Παλάτιον ύπΟ 

τών υ ίών του τΥιν 20ην Δεκεμβρίου 944, έρρίφ-&η ΕντΌς &κατ ίου Χαl ώδηγ1l'Ι1η: 
εLς την νΥiσον Πρώτην, Οπου έχάρη U.κων μοναχΌς καl ένεδύθη τΟ μοναχι-κΟν 

σχfιμα 7
• Οίιτος, ύπομείνας στωικώς τΟ.ς νηστείας καl τfιν κακ1)ν τροφfιν τοίi 

μοναστηρίου, &πέ&ανε /ν τii Πρώτη η)ν 15ην 'Ιουνίου 948. 
Μιχαi]λ Ε' ό Καλαφάτης (1041- 1042) χαl ό ι1είός του ό νοβιλήσιμος 

Κωνσταντίνος, οϊτινες Επεχείρησαν να ανατρέψουν την α1Jτοκράτειραν Ζω1)ν, 

f)ναγκάσ&ησαν νΟ. δραπετεύσουν διι1 &αλάσσης εις η\ν μοVΊlν τών Στουδίου, 

οπου περιεβλή·()ησαν το μοναχικον σχijμα '· Ό Μιχαi]λ Ε' 1τυφλώι1η καi 

1ξωρίσ&η εΙς η)ν μον1)ν τών Έλεγμώ~" τi]ν 20i]v "Απριλίου 1042. 
Μιχαi]λ c;:• ο Στρατιωτικος (1056 -1057), κλη&εlς ύπο τοϋ πατριάρχου 

Μιχαfιλ Κηρου/,λαρίου νU παραιηγ&], .ήρώτησε τί ίt& έλάμβανεν &ς &ντάλ
λαγμα. «Τ1)ν βασιλείαν τών οlιρανό'Jν» του &π1)ντησεν δ πατριάρχης 10

• ΤΟν 

ΜιχαΥιλ 'i"' οί Οπαδοί του προέτρεπον είς &ντίστασιν, &λλ~ οίιτος, &ρνούμενος 
να προκαλέσn α'tματοχυσίαν, -&πεδύ&η τα βασιλικό: διάσημα καt προσέφερε 

η)ν κεφαλήν του πρΟς κουράν. Ειρωνικώς δΕ &ποχαιρετίσας τΟν Μιχαfιλ_ 

Κηρουλλάριοv &πεσύρ{}η είς έρημικΟν μοναση)ριον 11
• 

1 Κεδρη-νός, 2, 43. 
2 Θεοφά-νης, 783-784. 
3 Συνεχ. Θεοφάν., 18. 
4 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 18. 
5 Συνεχ. Θεοφάν., 20. 
6 Κεδρηνός, 2, 319- 320. 
7 Κεδρηνός, 2, 320,323. Ζωναρaς, 3, 480. Λιουτπράνδος, Ά'\'τα, 

πόδοσις, 886 (PL 136). 
g Κεδρηνός, 2, 539. 
9 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 540. 
10 Κεδρηνός, 2, 637. 
11 'Ατταλειάτης, 58-59, 

.. 

ε> 

Οί Βυζα\'τινοl αUτοκράτορες κ.αt τΟ ο&έλγητρον του μοναστηρίου 219 

Ό Ρωμανος Δ' Διογένης (1067 -1071), μετa n)v πανωλεitρίαν τοϋ 

ΜαντζικΕρτ τ1)ν 26ην Αύγούστου 1071, Επρόκειτο να καρΌ μοναχός. Οίiτος, 
παρ& τΟ γεγονΌς Οτι ό Μιχωlλ Ζ' Δούκας είχεν &νακηρυχ&η αύτοκράτωρ, 

ήρν1)-θη ν& παραχωρ1)σu εστω καl Ελάχιστον μέρος τfις Εξουσίας. Τελικώς 

ήττή&η ύπΟ του ~Ανδρονίκου Δούκα κατα τ&ς άρχ&ς τοϋ 1072, τυφλωδεlς δΕ 

Εξετοπίσ{}η είς τf)ν μονΊlν τΥjς νήσου Πρώτης, Οπου και άπέ&ανεν ύποστ&ς 
' ' ' φρικτας κακουχιας . 
Ό Μιχαi]λ Ζ' Δούκας (1071-1078), 1]πηifεlς ύπο τοϋ Νικηφόρου Γ' 

Βοτανειάτου, Οστις έξηγέρ{}η Εναντίον του, Εξείtρονίσ&η και έγένετο μοναχΟς 
εΙς η)ν μον1)v των Στουδίου 2

• Οίιτος Ονομασίtεlς μετ' Ολίγον άρχιεπίσκοπος 

'Εφέσου 11 -τΌ oαltl]σEL τοίi Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου 4
, Επέστρεψεν είς τiιν 

μονΥ)ν τοϋ Μανουήλ, Ο που είργάσ{tη χειρωνακτικώς 5
• cιΟτε βραδύτερον παρη

τή-θ·η δ Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης, ή α1Jτοκράτ:ειρα Μαρία ή Εξ Άλανών, 
μοναχiι πλέον και αύτri, Επέτυχε τi)ν συγγνό)μην του πρώτου συζύγου της 5

• 

Ό Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης (1078 -1081), tκ&ρονισiJεlς παρa τοϋ 

Άλεξίου Α' Κομνηνού, κατέφυγεν είς nlν μονiιν τf}ς Περιβλέπτου, άφοϋ 

προηγουμένως έζ1)τησεν ασυλον είς ηlν Ί\γίαν Σοφίαν. Πεισ&εlς είς τcΧς 
δο&είσας συμβουλάς, tδέχ{}η να λάβ"(Ι το μοναχιχον σχiϊμα καl νa καρfi μονα

χός, προσίtέσας μόνον Οτι τοϋ Υιτο δυσάρεστον να μη τρώγn πλέον κρέας, 

έν(Q πάντα τα λο ι πα τοίί 11σαv άδιάφορα 7
• 

Ό 'Ισαάκιος Β' 'Άγγελος (1185- 1195), εκiJρονισitε\ς ύπο τοϋ &δελφοϋ 

του Άλεξίου Γ' Άγγέλου, Ετυφλώ{}η καt ένεκλείσ{}η είς η)ν μονΥιν τοϋ 

Πέραν, ίδρυ{}εϊσαν ύπΟ τοϋ Ίσαακίου Κομνηνοϋ πατρΟς τοϋ Άνδρονίκου 

Α' Κομνηνοϋ. ~Εκεί πιίtανώτατα έκάρη μοναχός 8
, &κολούίtως δΕ φυλακισ&εlς 

ε!.ς τΟ Διπλοχιόνιον, διητάτο ώς άπλοϋς ίδιώτης. 
Ό 'Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος (1204), εχδυ&εlς τa α{Jτοκρατορικa διά

σημα κατ α διαταγfιν τοίi γαμβροϋ του Θεοδώρου Α r τοϋ Λασκάρεως, περιω

ρίσftη ε'ίς τ1)ν μον1lν τοϋ ~Αγίου Ύακίν-&ου, δπου καl άπέ{}ανε g. 

Ό "Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282 -1328), ύποχρεω&εlς νa παραι

τη-θ·fi χάριν του έγγόνου του ~Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου, περιεβλή{}η τΟ 

ι Κεδρη-νός, 2, 704-705. Ζω να ρ dς, 3, 705. "Ά τ τα λ ε ι άτη ς, 174-175. 
2 Κεδρηνός, 2, 73!. Ζω·ναρG.ς, 3, 719. 
s Κ ε δ ρ η\' ό ς, 2, 738. Βλ. 'Άν-να\' Κ ο μ ν η ν 1l \', 1, 58, Εκδ. I,eib, 1, 43-44. 
4 'Ατταλειάτης, 303. 
5 Ζω-ναρaς, 3, 723. 
6 Ζωναρaς, 3, 723. 
t Ζωναρaς, 3, 730. "Αννα Κομνη\•11, 1, 133-134, 8κδ. Leίb, 1, 

103 ·10!. 
g Ν ι κ "'l τ α ς Χω ν ιό. τη ς, 595. 
J Νικ. Γρηγορdς, 1, 21. Γεώργ. Άκροπολίτης, 20. 
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μοναχικΟν Ενδυμα υπο τΟ Ονομα ~Αντώνιος καl δΕν τΟ &πέβαλε πλέον μέχρι 

τΟϋ -&ανάτου του τ<Ρ 1332 1
• 

τέλος δ 'Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος (1330, 1400 -1402), vποχρεω&εlς 

τελικώς να παραχωρήση τΟν {}ρ όνο ν είς τΟν ΜανουΥιλ Β' Παλαιολόγο ν 2
, Εξω

·ρίσiJη ύπ~ αUτοϋ Επί τινα χρόνον ε'tς την Λfjμνον καl Uπεχρεώitη να περι

βλη{}ij τΟ μοναχικΟν σχiϊμα ύπΟ τΟ Ονομα "Ιωσήφ 3
• 

Πλείσται αύτοκράrειραι άπεσύρ&ησαν ώσαύτως είς μοναστήριον 11 ύπε
χρεcδ{}ησαν να Ενδυitοίiν ηlv μέλαιναν στολΥιν rών καλογραιών. 

•Η αύrοκράrειρα Κωνσταντίνα, σύζυγος τοϋ αύτοκράτορος Μαυρικίου 

(582. 602), καl α! τρεις &υγατέρες της ενεκλείσ&ησαν ε!ς μοναστήριον μετιΧ 

τiιν εκπrωσιν τού Μαυρικίου, δ{}εν Eξfjλftoν μόνον ίνα &ανατω&οϋν 4
• 

"Η αUrοκράτειρα Μαρία 1"1 Άρμενία, πρώτη σύζυγος τού Κωνσταντίνού 

ς' (790 · 797) κατηγορη&εiσα ψευδώς επt συνωμοσίg, aπεπέμφ&η καl ~πε

χρεώ&η νa καρij μοναχή'. Πλάτων δ ήγούμενος τοϋ Σακκουδίωνος, διεμαρ

rυρή{}η καrα τοϋ πατριάρχου Ταρασίου, δστις έπέτρεψε την κουριΧν αύτΥιν 

καl τι)ν έκ νέου γάμον τοϋ Κωνσταντίνου Cϊ' 6
• 

Ή Εtρ1]νη (797- 802), εξορισ&εiσα fιπο τοϋ Νικηφόρου Α' ε!ς το εν 

τή νήσφ Πριγκήπφ ύπ~ αύrfις ίδρυι%ν μοναστήριον, Εκάρη πιitανώτατα μο

ναχ11. ΆκολοιJ{}ως Εξωρίσ{]η είς rΥιν νfjσον Λέσβον, Ενεταφιάσ{]η δΕ είς ηlν 

μονfιv τfiς Πριγκ)lπου 7
• 

Ή Θεοφανώ, σύζυγος τοϋ Σταυρακίου (811), ενεκλείσ&η μετ<'< τοϋ συζύ

γου της είς την μονiιν τού Σταυρακίου, δ που καl άπέ{]αvε 8
• 

Ή Προκοπία, σύζυγος τοϋ ΜιχαiJλ Α' Ραγκαβe (811· 820), μετa τi]ν 

.κα&αίρεσιν τοϋ συζύγου της, έκάρη μοναχi] είς τΥιν μονην τfiς Προκοπίας 9
-

Ή Θεοδοσία, σύζυγος τοϋ Λέοντος Ε' 'Αρμενίου (813- 820), μετ<'< την 

δολοφονίαν τούτου, ενεκλείσ&η vπο τοϋ Μιχα1)λ Β' Τραυλοϋ ε!ς την μονην 

τών Δεσποτών, εv{}α φαίνεται δτι δΕν έστερείτο ποιας τινος Ελευ&ερίας ιο. 

'Έλαβε δε wς μοναχη το ονομα Θεοδώρα ". 

ι Νικ. Γρηγορας, 1, 441-446. Καντακουζηνός, 1, 399,473. 
2 Δούκας, 55-56, 78. 
s ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ό ς, 164. Βλ. D u C a η g e, Famil. Byzantinre, 240 ~ 241. 
4 Πασχάλιον Χρονικόν, 695. Θ ε ο φ ά '\'η ς, 453. 
σ Θεοφάνης, 727. 
6 Θεοφάνης, 729. 
1 Θεοφάνης, 742,743, 744. Ζωναρaς, 3, 803-304. 
-a Βλ. ά·νωτέρω σελ. 220 σημ. 1. 
s Θεοφάνης, 783-784. Συνεχ. Θεοφά'\'., 20. 
10 Σ υ,, ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 46. 
11 D 1.1 C a η g e, Famil. Byzantinre, 130. 

.. 
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~Η ΕVφροσύνη, -&υyάτηρ τοϋ Κωνσταντίνου ς', Εγένετο μοναχi] μετ<Χ 
τi}ν τύφλωσιν του πατρός της καl ένεκλείσ{}η είς την μονi}ν τfiς νήσου Πρώ

της. Ό Μιχαηλ Β' δ Τραυλος (820 · 829) την ενυμφεύ&η, &λλa μετ& τον 
-&άνατόν του ό υίός του Θεόφιλος τΥιν &πέστειλεν Εκ νέου είς τΟ μοναστήριον 1 • 

Ή Θεοδώρα, σύζυγα"ς τοϋ Θεοφίλου (829 · 842), κατa διαταγην τοϋ 
υίοϋ της Μιχω]λ Γ', εκάρη μοναχη μετa τών τεσσάρων &υγατέρων της. Έγ

κλεισ-&εϊσαι κατ~ άρχός είς τΥιν μονiιν τού Καριανοϋ, Οπου Εζησαν ύπΟ &&λίας 

συν{}ήκας 2
, μεrεφέρ{}ησαν κατόπιν είς τi)ν μονt)ν rfiς Εύφροσύνης 3 • ~a Βα

σίλειος Α' τcΧς &πέστειλεν &κολούΊJως εΊς τi)ν μονi)ν τών Γαστρίων 4 • 

~Η Θεοφανώ, τi)ν Οποίαν ό Λέων tϊ"' Ενυμφεύ{}η παρii τiιν {}έλησίν του 
καl ηlν Οποίαν Επε&ύμει να &ποπέμψu, ίνα νυμφευΊJίj . τi)ν ΊJυγατέρα roίi 

Στυλιανού, διfiγεν εΊς τΟ "lερΟν Παλάτιον ζωiιν πλήρη 1~1-&ικών ταλαιπωριών 5 • 

'Άπεσύρ-&η είς τΥ}ν μον1lν ri]ς Παναγίας τίί:ιν Βλαχερνών, Οπου καl &πέ-&ανε 
την 10ην Νοεμβρίου, 893, &εωρη&εiσα &γία την επαύριον τοϋ &ανάτου της •. 

Ή Ζωη ή Καρβωνοψίνα, τετάρτη σύζυγος τοϋ Λέοντος 'ϊ', 1κάρη μοναχη 

κατd διαrαγi)ν rοϋ Ρωμανοϋ Α' Λεκαπηνοϋ καl Ερρίφ{}η είς τfιν μονi)ν τfίς 

&γίας Ε~φημίας '. 

"Η Σοφία, σύζυγος τοϋ αύrοκράτορος Χριστοφόρου, πρωτοrόκου υιου 

τοϋ Ρωμανού Α' Λεκαπηνού, στεφ{}είσα αύτοκράτειρα 8
, Ετερμάτισε τΟν βίον 

της είς τΥιν μονΥιν τοϋ Κανικλείου s. 

Ή Θεοφανώ, σύζυγος τοϋ Ρωμανοϋ Β' καl τοϋ Ν ικηφόρου Β' Φωκa, 

Εξετοπίσ-&η είς τfιν Προκόνησον ύπΟ ~Ιωάννου Α' τοϋ Τσιμισκii 10 , κατόπιν 

δΕ &νεκλή{}η εl.ς Κωνσταντινούπολιν ύπΟ τού αύτού αύrοκράτορος 11
• Τελικώς, 

Εξωρίσ&η είς τi}v ~ Αρμενίαν καl Ενεκλείσ&η είς ηlν μονΥιν τού Δάμιδος 19 , 

1 z ω ν α ρ α ς, 3, 349, 353. 
2 Συνεχ. Θεοφάν., 174, 
3 Th. Preger, Script. Oι-igin. CP, 2, 243, Leipzig 1897. 
4 Συνεχ. Θ εοφάν., 174. 
6 De· Boor, Vie d'Eιιth:yme, patri. de CP, Berlin 1888,6,11-18, 7,1-

15. Ε. Κ ιι r t z, Vie de Sainte Th6ophano, St P6tersbourg 1898, 21. C h. 
Diehl, Fig. B:yz. 1, Paris 1906,189-190. Chr. Loρaι-ev, Vie de saints 
byzantins aιιχ Se et ge ss., Viz. Vremen. 17, 1910, 69-70 (ρωσιστί). 

6 Συν ε χ. Θεοφάν., 377. De Boor, Vie dΈuthyme, 7, 22-26. 
Ε. Κ u rt z, Vie de Sainte Th6ophano, 26, 27. C h r. L ο p a r e ν, "'Εν&" άν., 
18, 1911, 70. 72. 

' Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 296. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 469. 
8 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 300. Λ έ ω ν Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς, 307. 
s Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 471. 
19 z ω ν α ρ α ς, 3, 521. 
11 Κ ε δ ρ η ν ό ς 1 2, 416. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 539. 
12 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 380. 



222 R. Guillaπd 

νεωστl κτισ{}εϊσαν. Κατα τ1lν άνάρρησίν του εlς τΟν i:tρόνον ό Νικηφόρος Β' 
Φωκας, είχεν %δη αποστείλει την ΘεοφανW εΊς t1)v μovi)v τοϋ Πετρίοu τϋ 
-συνοδείg τοϋ μοναχοίi Άντωνίου τfις μονfις των Στουδίου 

1
• 

~Η Ζω1) ή Πορφυρογέννητος, σύζυγος τού Ρωμανοϋ Γ' Άρyυροϋ καl 
τοϋ ΜιχαΎ1λ Δ' mϋ Παφλαγόνας μετ&. τών Οποίων συνεβασίλευσε, μετ&. τΟν 
1Jάνατον τού τελευταίου &νεκήρ.υξ-ε_ συμβασιλέα τΟν Μιχωlλ Ε' τΟν Καλαφά
την. 0-Gτος ηlv πεQιώρισεν εtς ηlν Πρίyκηπον καl διέταξε να τΥ)v κείρουν 
μοναχΊ)ν καl να τοϋ προσκομίσουν την κόμην της 2

._ ·a Ζωfι Εν τούτοις &νε
κλή{}η ΕντΟς Ολίγου καl Επανεδύ{}η ηlν αUτσκρατορικΊlν έσ&f\τα3 • Άκολού&ως 
ένυμφεύ&η τΟν Κωνσταντίνον Θ' Ι\·1ονομάχον. 

Ή ΘεοδόJρα, έγκλεισ!fεcσα κατiι. διαταγi}ν τiϊς &δελφiϊς της Ζωijς είς η'Jν 
μονΥιν τού Πετρίου καl καρείσα μοναχ1l \ &νεκ/·.11-&η κατότrιν Εκ τοϋ μοναστη

ρίου καl &νεκηρύχ-&η αύτοκράτειρα δ. 
<Η ΕVδοκία, χήρα τοίi αVτοκράτορος Κωνσταντίνου Ι' Δούκα, Ενυμφεύ&η 

εtς δεύτερον γάμον τΟν ΡωμανΟν Δ' Διογένη. Μετα τfιν πανωλεf}ρίαν του 
Μαντζικερτ (1071), έξωρ(σ{}η ύπο του υiου της Μιχαi}λ Ζ' Δούκα εiς τi}ν 
Vπ" αύτf)ς Lδρυ-&είσαν μον1Ίν τfjς Πιπεροϋς η Πιπερούδη καl Εκάρη μοναχή 6

• 

Ό Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης έσκέφi!η προς στιγμi}ν να τiJν νυμφευ!Ji], 
-&λλ' οι μοναχοl αντέδρασαν 7 • Τι)ν &νεκάλεσεν δμως, τΥιν περιέβαλε δι" εύνοίας 
καL Ενύμφευσεν εύπρεπώς τας -θυγατέρας της 8

• 

Ή :Μαρία ή Άλαν1l, σύζυγος τοίJ Μιχαηί. Ζ' Δούκα, κατα τι)ν Εκπτωσιν 
τού συζύγου της ό)δηγή{}η εΊς τι) ν μονΥιν τών Στουδίου VπΟ τοϋ Ν ικηφόρου 
Γ' Βοτανειάτου 9 , δστις καl τfιν &νεκάλεσε καL τΥιν Ενυμφεύ-&η 10

• cO γάμος 
οΊSτος προεκάλεσε μέγα σκάνδαλον, διότι ό πρίότος σύζυγός της εύρίσκετο Ετι 
Εν ζωi), tiτo μοναχΟς καL δη μητροπολίτης Έφέσου 11

• Μετα τΥ]ν Εκπτωσιν του 
Ν ικηφόρου Γ' Βοτανειάτου, Μαρία η 'Αλανi} είχε τΥιν εϋνοιαν τοϋ "Αλεξίου 
Α' του Κομνηνου, δστις έσκέφ!Jη έπ(σης νiι. τi}ν νυμφευ{}fi. Τέλος δμως οίiτος 
-τΥιν Ενέκλεισε εΊς ηΊν ΙvΙον1)ν τών Μαγγάνων, τiiς Οποίας τi]ν κυριότητα, δπως 
Επίσης καl τijς μονfις τοϋ <Εβδόμου 1 τiίς είχε παραχωρήσει ό Ν ικηφόρος Γ'-

1 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, δ51. 
2 Κεδρηνός, 2, 536. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 13. 
9 Κεδρηνός, 2, 538. 
4 Κεδρηνός, 2, 488, 498. 
δ Κ ε δ ρ η ν ό ς 1 2, 527. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 16. 
6 Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 701. , Α τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 169. Κ ε δ ρ η ν ό ς, 21 702. 
7 z ω ν α ρ α ς1 3, 722. 
a Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 304:. 
9 Κεδρηνός, 2, 734. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 719. 
10 Ν ι κ. Β ρ υ έ ν ν ι ο ς 1 126. 
11 Κεδρηνός, 2, 738. Ζ ω ν α ρ d ς, 3 1 722. Ν ι κ. Βρυέννιο ς, 126. 
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.Ο Βοτανειάτης."Εχεί περιεβλtl{tη τΟ μοναχικΟν σχfϊμα, άχουσίως 11 έκουσίως 1
• 

Ή Αίκατερί·νη, σύζυγος 'Τί.Jαακίου Α' Κομνηνοϋ, εtσηλ-&εν εΊς ηΊν 

μονi}ν τοϋ Λlυρελαίου, κα{}' 1lν στιγμ1Ίν ό ~Ισαάκιος Α' ό ΚομνηνΟς ~γένετο 
.μοναχός. Έφέρετο 00ς μοναχl) ύπΟ τΟ δνομα <Ελένη καl i)σχολείτο μΕ ηΧς 

π/.έον ταπεινας Εργασίας Εν τιϊ μονή 2
• Ό Γλυκας, έπιβεβαιόJν τΟ γεγονός, 

ίσχυρίζεται Οτι αϋτη €λαβε τΟ Ονομα Ξένη 8
• 

<Η Είρ)lνη Δούκα~ σύζυγος Άλεξίου Α' ΚομνηνοU, flτις πάντοτε ηVνόησε 

δι" δλων της τών δυνάμεων τU:ς μηχανορραφίας τfjς -&υγατρός της "'Αννης τ)iς 

Κομνηνfjς δια ηΊν .Εκ-&ρόνισιν τοϋ &δελφοϋ της Ίωάννου Β' Κομνηνού~ ύπε
χρεώΊΊη πρΟς τΟ τέλος τού βίου της να καταφύγη εΊς τΟ μοναστήριον, δπου 

είχε προηγη&iϊ αlιτfjς t'Ί {}υγάτηρ της "Άννα 4
• "Έζησε δΕ Εκεί ύπΟ τΟ Ονομα 

Ξένη σ. 

Κατα τΟν Ψευδοκωδινόν, ή Μαρία τiίς Άντιοχείας, σύζυγος Μανουι)λ 
Α' Κομνηνοϋ, περιεβλ1l-&η τΟ μοναχικΟν σχf1μα κατα τΟν itάνατον τοϋ αϋτο· 
-κράτορος καl μετωνομάσ-θ-η Ξέν-η 6

• Κατd τΟ λέγειν πάντοτε τοϋ Ψευδοκωδι

νοϋ, ό 'Ανδρόνικος Α' ΚομνηνΌς τ1Ίν dπέσπασε του μοναστηρίου διd να τι)ν 

·Ηανα;ώση, &λλ • ό Νικήτας Χωνιάτης δΕν Επιβεβαιοί τfιν πληροφορίαν αύτ1Ίν 7 • 

Η Εvφροσύνη, σύζυγος Άλεξ(ου Γ' 'Αγγέλου, &ιrεμακρύν!Jη τοϋ Πα
λατίου καL Ενεκλείσ-&η εΊς τiιv μοviιν τfjς Νηματαρέας είς τiιν παραλίαν τοϋ 
Στενοϋ, άνακλη{}είσα Εκεί-&εv μετ α πάροδον Εξ μηνών 8 • 

(Η Ρ' "'Μ ' ' ' ιτα η αρια, ονομαζομενη προσέτι Ξένη, σύζυγος του Μιχαi}λ Θ' 

Παλαιολόγου, άναβιβασ-&έντος Επl του itρόνου ύπΟ τού πατρός του Άνδρονί· 
κου Β' Παλαιόλόγου, άπεσύρ{}η μετα τΟν {}άνατον του συζύγου της είς μοvα
σηlριον τijς Θεσσαλονίκης~. Φαίνεται δΕ δτι ελαβε τΟ Ονομα ΕUλογία 1 ο. 

Αϋτη, διαμοιράσασα ι:ϊπασαν τ-Υιν περιουσίαν της είς τοUς πτωχοUς καl αLχμα-

1 Ζ ω ν α ρ aς, 3, 723, 733. 
2 Κεδρηνός, 2, 649 · 650. 
6 Γ λ υ κ a ς, 604-. 
4 Ν ι κ 11 τ α ς Χ ω '\-' ι ά τ η ς, 332, Σύνοψις, Σ ά {} α Ι\-Ιεσαιων Βιβλω{} 

71 1}3. Βλ. F. C h a 1 a n d ο η, Les ComnCnes. Jean ΙΙ ~t Manuel.CoιnnCn~: 
Pans 1912, 7 · 8. G. Β u c k 1 e ΙΊ Anna Comnena, Oxford 1929, 160-162. 

:; D u C a η g e, Famil. Byz., 176. 
6 Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ό ς 1 160. 
1 Ν ι κ ή τ α ς Χ ω'\' ι ά τ η ς, 612, 620 · 621. Βλ. F. C ο g η a s s ο, Par

titi politici e lotte dinastiche in Bizanzio a11a morte di 1\-fanuele Comneno, 
R. Accademia dί Torino, 1912, 260- 263. 

11 Ν ι κ '!Ί τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 646-647. 
9 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ζ 1 1, 260. Βλ. D u C a η g e, Fω11il. Β:γz., 236. 

Α v · Ρ a Ρ a d ο Ρ ο u Ι ο Sι Versuch einer genealogie der Palaiologen 1254 _ 
1453, Mίinich 1938, 36. 

ιο Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ a ς 1 s, 238. 
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λώτους, &κράτησε δι~ Ε:αυη)ν μόνον τα αναγκαιοϋντα δια τΟν. Εξωρα'ίσμόν τού 
μοναστηρίου, ΕντΟς τοϋ όποίου ήσχολείτο μS τας πλέον ταπειν&ς Εργασίας 1 • 

.Η Είρήνη, σύζυγος τοϋ ~Ιωάννου t:J:' Καντακουζηνοϋ, μετα τi]ν εκπτω~ 
σιν αύτοϋ, εl.σfiλ{tεν είς τiιν μονfιν τfjς •Αγίας Μάρ-&ας, λαβούσα τΟ Όνομα 
ΕVγενία 2

• 

Ή Ε!ρήνη η 'Ελένη, σύζυγος Μανουi]λ Β' Παλαιολόγου, μετιi τον ftά
νατον αlιτοϋ, περιεβλή{}η τΟ μοναχικόν σχfjμα ύπΟ τΟ Ονομα cy πομονfι καl 
Ενεταφιάσ&η είς τfιν μονfιν τοϋ Παντοκράτορος παρα τΟ πλευρΟν τοϋ Μα_
νουf)λ Β' 3

• 

CH σύζυγος τέλος τοϋ "Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου, Εδραπέτευσεν άπΟ τΟ 
Βυζάντιον καl κατέφυγεν είς μοναστήριον τΥiς ~Ιταλίας 4 • 

ΠολλοL αϋrσκράτορες έrοιμο&άνατοι, Εσπευδον να &ποβάλουν τα αύτο
κρατορικα διάσημα καl ,,α περιβλη{}οϋν τΟ μοναχικΟν Ενδυμα, έλπίζοντες. 
οϋτω να τύχουν της &είας εύσπλαγχνίας. 

Ό Κωνσταντ'ίνος Θ' Μονομάχος, μεταφερ&εlς εlς την παρ~ αυτοϋ ίδρυ
-&είσαν μονfιν τών Μαγyάνων, &πέϋανεν έκεϊ Εν εLρήνη 5 • 

Ό Μανουi]λ Α' Κομνηνός, ε!ς τi]ν επιftανάτιον κλίνην του &ποβαλmν 
τα βασιλικα ένδύματα περιεβλήΗη τΟ μοναχικΟν σχflμα 6 • Ό Ψευδοκωδινός 1 ! 

ίσχυρίζεται Οτι ελαβε τΟ Ονομα Ματ&αίος, άλλ~ ή πληροφορία αϋτη παραμέ
νει &βεβαία. 

Ό Θεόδωρος Β' Λάσκαρις, κατιJ. n)v διάρκειαν τfiς dσ{}ενείας του, καl 
όλίγον πρΟ τοϋ .-&ανάτου του, περιεβλή{}η τΟ μοναχικΟν σχfίμα 8 , 

Ό 'Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος, φοβούμενος δτι το τέλος του επλησία
ζεν, Εξώρκισε τΟ'Uς φίλους το~ να τΟν Ενδύσουν τΟ μοναχικΟν fνδυμα κατα τας 
τελευταίας του στιγμάς ο. 

Ό Μανουi]λ Β' Παλαιολόγος τέλος, δύο i]μέρας προ τοu ftανάτου του, 
περιεβλή-&η τΟ μοναχικΟv σχfiμα και ελαβε τΟ Ονομα Ματ{}αίος ιο. 

1 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 3, 238- 239. 
2 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 3, 307. Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 3, 243. 
3 Φ ρ α ν τ ζ fj ς, 210. Βλ. Α v. Ρ a p a d ο p ο u Ι ο s, Versuch, 56. 
4 Δ ο ύ κ α ς, 101. 
5 Κεδρηνός, 2, 610. Ζωναρας, 3, 650-651. 'Ατταλειάτης, 47~ 
6 Ν ι κ 1'} τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 288. 
7 ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ό ς, 159. 
8 Ά κ. ρ ο π ο λ C τ η ς, 163. Π α χ υ μέρη ς, 1, 39. Ν ι κ. Γ ρ η γ ο

ρ ας, 1, 61. 
9 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 1, 439. Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 1, 405. 
ο φ ρ α ν τ ζ fj ς, 121. 
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Σημειωτέον δτι οί αUτοκράτορcς καl αί αUτοχράτειραι δΕν ήσαν οί μόνοι 
είσερχόμενοι είς τΟ μοναστrlριον. Μητέρες, υιοί, {}υyατέρες, γαμβροί, &δε/.· 
φαί, &.δελφαί, {/είοι il &.νεψιοl αUτοχρατόρων κατέφευγον οlκειοitελώς ll 
άκουσίως ε'ίς τα μονασηlρια. 

ΜετU. η1ν δο.λοφονίαν Λέοντος Ε' τοϋ Άρμενίου, ή μήτηρ του Ενεκλεί
σ8η κατΟ: διαταy1)ν 1\iιχαfιλ Β' τοίi Τραυλοϋ ε'ίς τ1lν μονΥιν τών Δεσποτών, 
δπως καl 11 σύζυγός του αυτοκράτειρα Θεοδοσία, φαίνεται δΕ Οτι fζησεν Εκεί 
μΕ &ρκεηlν 8λευ&ερΤαν 1

• 

~Η μ1lτηρ του Άλεξίου Α' Κομνηνού, "Α ν να 1l Δαλασση·,πl, Εγκλεισ&είσα 
κατ' &ρχc'ι:ς ύπΟ Ν ικηφόρου Γ' Βοτανειάτου ε'ίς τilv μονfιν τοϋ Κανικλείου 2 , 

&νεχλ1l{}η κατόπιν ύπΟ τοU ίδίου. "Η 'Άννα η Δαλασσην1l, χωρlς νU &να/,άβη 
τα αυτοχρατορικα διάσημα, λόγφ της είσόδου της εLς τΟ μοναστήριον, Εν τού
τοις διηύ.-&υνε τι.iς ύποϋέσεις τοϋ κράτους 3

• Καrα τiιv &νάρρησιν του ~Ιωάν
νου Β' Κομνηνοϋ &πεσύρ-θ·η τέλος είς η)ν μονηv τοίi Παντεπόπτου, τ1;1ν 
Οποίαν είχεv 1l Lδία κτίσει. 'Έζησεν Εκε'ί 0)ς αυτοκράτειρα και Εκεί &.πε
βίωσεν ~. 

Ό υ!ος του Άψιμάρου (Ί'ιβερίου Γ') Θεοδόσιος, πιftανώτατα εγένετο 
κληρικός, διότι πρ01lδρευσε βραδύτερον ώς Επίσκοπος ~Εφέσου τfiς συνόδου 
τiiς Ίερείας τ1\ν lΟην Φεβρουαρίου 754 '. 

Ό Θεοφύλακτος, υίiις Μιχαi}λ Α' του Ραγκαβέ, στεφftεiς αυτοκράτωρ 
Εν "Ayίg Σοφίg ύπΟ του πατριάρχου Νικηφόρου 6 , Εκάρη μοναχΌς UπΟ τΟ 
Ονομα Ευστράτιος καl έγένετο ευνούχος 7

• 
0
0 Ετερος υ'Εός του Ν ικΊlτας, καρεlς 

Επίσης μοναχός, ελαβε τΟ Ονομα "Ιγνάτιος καl βραδύτερον Εγένετο πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως 8

• 

Οι τέσσαρες υ'Lοι τού Λέοντος Ε' "Αρμενίου, Εξ ών δ πρωτότοκος είχεv 
άvαγορευ{Ηϊ συναυτοκράτωρ, ηUνουχίσθ·ησαv καί, 8γκλεισ{J.έντες εlς τi)ν μον1)ν 
τΥjς '\πlσου Πρώτης s, Εκάρησαv μοναχοί 10 • 

1 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά 'V., 46. Βλ. d'Vωτέρω σελ. 222, σημ. 10. 
2 Ζ ω -ν α ρ r1 ς, 3, 730-731. Κατιi τόν 11', C lι a 1 a n cl ο η (Essaί sur le 

rCgne d'Alexis Ι CωnnCne, Paris 1900, 45) ό Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης fνέ
κλεισε η)'V "Α '\"να ν Δαλασσηνl)'V είς t1)ν μονΊ)'ν τοϋ Πετρίου. 

s "'Αννα Κομνην'Ιl, 3, 156, έκδ. Leib, 1, 120. Βλ. F. Dδlger, 
Regesten, 1073. 

~ z ω '\'α ρ α ς, 3, 746. 
5 Θ ε ο φ ά ν η ς, 659. 
ο Θ ε ο φ ά ν η ς, 770. 
7 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ·ν., 20. Βλ. D u C a η g· e, Faιnil. Byz., 129. 
8 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 20. 
9 Κεδρηνός, 2, 68. Συ'Vεχ, Θεοφά'V., 46, 47. Βλ. Ι)ιι Cange, 

l:<_,a1nil. Βγz., 130. 
10 Συ'\.•εχ. Θεοφάν., 779. 

ΕΠΕΤΗΡ!~ ΕΊΆΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΙΊΝΩΝ ΣΠι:ΙΥΔΩΝ "Ε1"Φς ΚΑ' 15 
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Οί τρείς υίοt τοϋ Ρωμανοϋ Α' Λεκαπηνου, Χριστόφορος, Στέφανος καl 
Κωνσταντίνος ε1χον άναγορευ-&Υj συναυτοκράτορες παρά τοϋ πατρός των 1 . 

~Απο{}ανόντος τοϋ Χριστοφόρου, δ υίός του 1\1ιχαi)λ εγένετο κληρικός 2 , o'L 
δε Στέφανος καl Κωνσταντίνος, συνωμοτήσαντες κατα τοϋ πατρός των, εξωρί
σ-θ-ησαν καl κατα διαταγi}v τοϋ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογεννήτου εγένοντο 
κληρικοί 3

• co Λιουτπράνδος 4
, διηγείται τΎιν μεταξlι πατρΟς καl υίών συνέν· 

τευξιν, δτε &μφότεροι εΊχΟν llδη καρfi καl περιορισ{}ij είς μοναστήρια «Lνα 
φιλοσοφήσωσι μεη! τών μοναχών». 

Ό νό&ος υ10ς τοϋ ΜανουΊ\λ Α' Κομνηνού, 'Αλέξιος Κομνηνός, οστις 
είχε νυμφευ{Ηi nlv νό{}ον ftuγατέρα τοϋ Άνδρονίχου Α' Κομνηνού, κατέστη 
ϋποπτος καl Ετυφλώ{}η, Άνακλη{}εlς ύπΟ τοίi ~Ισαακίου Β' ~Αγγέλου, κατη

γορή{}η διΟ: συνωμοτικ1)ν δρασιν καl έκάρη μοναχΟς είς την μον1)ν τοϋ Παπι
κίου, λαβcΟν τΟ Ονομα ~Α-&ανάσιος 5

• Κατψκησε δε Εκεί εις τΟ κελλίον τοϋ 
πρωτοστράτωρος ~Αλεξίου ~Αξούχ, Οστις είχε γίνει μοναχΟς κατ& διαταγ1)ν τοίi 

Μανουηλ Α' Κομνηνου '. 

·ο δεσπότης Κωνσταντίνος, υίΟς ~Ανδρονίκpυ Β' του Παλαιολόγου, 
Εδραπέτευσεν &πΟ η)ν Θεσσαλονίκην καl κατέφυγεν είς τf)ν μονΥιν του Χορ
ταLτη, ϊνα άποφύγη τ1)ν -&ανάτωσιν.~Εκεί πι-&ανώς περιεβλή{}η προσωρινώς 7 

τΟ μοναχικΟν Ενδυμα καl Ελαβε τΟ Ονομα Κάλλιστος 8
• 

Τέλος, ό υίΟς τοϋ Μανουl)λ Β' Πα.λαιολόγου, δεσπότης "Ανδρόνικος, 
ένεκλείσ{}η εΊς την μονl)ν του Παντοκράτορος καl ως μοναχΟς ελαβε τΟ Ονομα 
~Ακάκιος 9

, 

Αί rρείς {}υγατέρες τfίς Κωνσταντίνας, συζύγου του Μαυρικίου, μετd 
η)ν Εκ&ρόνισιν τοϋ πατρός των, Ενεκλείσ-&ησαν μετΟ: τfjς μητρός των είς μονα
στήριον, έξfjλ{}ον δε Εκεί-θ-εν μόνον ϊνα itανατω-&οϋν 10 • 

Αί τέσσαρες i!υγατέρες τiiς συζύγου τοϋ Θεοφ(λου Θεοδώρας, εκάρησαν 
μοναχαl κατd διαταγ1)ν ΜιχωΊλ Γ' καl ένεκλείσ-&ησα'\' άρχικώς είς τ1)ν μον1)ν 

1 Κεδρηνός, 2, 306. Ζ ω ν α ρ aς, 3, 470. 
2 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 327. 
8 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 325. 
4. Λ ι ο υ τ π ρ ά ν δ ο ς, Άνταπόδοσις, 28, Scriptores rerum germanicarum. 

Liutprandi opera, εκδ. J. Becker 1915, 144- 145. 
5 Ν ι κ η τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 557- 559. 
6 Ν ι κ η τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 187 -189. 
7 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 1, 356. 
8 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 396. Α v. Ρ a p a d σ p ο u Ι ο s, Versuch, 37. 
' Φ ρ α ν τ ζ η ς, 122, 134. 
10 Πασχάλιον Χqονικόν, 695. Θ ε ο φ ά ν η ς, 453. 
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τοϋ Καριανοϋ 1
, είτα δε είς τr)ν τfΊς Άγίας Εύφροσύνης 2 καl τέλος μετεφέρ

{}ησαν είς η)ν τών Γαστρίων 3
• 

Αί τέσσαρες {}υγατέρες Βασιλείου τοϋ Α', ένεκλείσ&ησαν εLς τΥιν βασιλι

κ1Ίν μονiιν τfΊς "Αγίας Ε1Jφημίας, δπου Εζησαν εUσεβώς lιπΟ τΟ μοναχικΟν 

Ενδυμα 4
• 

Αί πέντε {}υγατέρες τοϋ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογεννήτου, Ζωή, 

~ Αγά&η, Θεοδώρα, Θεοφανω καl 'Άννα ένεκλείσ{}ησαν ύπΟ τοϋ άδελφοϋ των 

Ρωμανοίi Β' είς η)ν μονiιν του Κανικλείου, καρείσαι δε μοναχαl μετεφέρ&η

σαν κατόπιν, αί μεν εϊς τΎιν μονην τοίi ~ Αντιόχου, αί δε εϊς τfιν τοίί 1\1υρε

λαίου, ίδρυ&είσαν ύπΟ Ρωμανοϋ Α' του Λεκαπηνοϋ 5
• Έκάρησαν δΕ μοναχαl 

ύπό ~Ιωάννου τοϋ Στου δ ίτου, &λλ" άμέσως κατόπι ν &πέβαλον τΟ μοναχικΟν 

ενδυμα καl κατέλυσαν η) ν vηστείαν 6
• Ό ΡωμανΟς Β' ταίς παρεχώρησε τiιν 

αύτi}v Επιχορήγησιν η)ν όποίαν Ελάμβαναν καl εΊς τΟ Παλάτιον '· Βραδύτε

ρον, ό Ίωάννης Α' Τσιμισκijς, ενυμφεύ{}η τiιν Θεοδώραν, 1\τις πιiiαν&ς δεν 

είχεν είσέτι άπαγγείλει τΟν Ορκον τi)ς μοναχfις 8
• 

Έκ των τριών {}υγατέρων του Κωνσταντίνου ΗΊ 11 ~ρωτότσκος Εύδο
κία, Εγένετο μοναχή 9 , ή Θεοδώρα δε ένεκλείσ{}η παρΟ: τf)ς άδελφης της Ζωfις 

έν τ(ρ Πετρίφ 10 , Όπου καl Εκάρη μοναχή, άλλ' &νεκλή&η ϊνα στεφ{}fi αUτο,. 

κράτειρα ' 1
• ~Όσον άφορg είς τi)ν Ζωήν, αϋτη Εγένετο αύτοχράτειρα καl 

!\νυμφεύ&η διαδοχικώς τον Ρωμανον Γ' Άργυρον καl τον Μιχαiιλ Δ' τον 

Παφλαγ6να. 

"Η 1\iαρία, -&υyάτηρ τfΊς συζύγου του ~Ισαακίου Α' Κομνηνοϋ ΑΙκατε

ρίνης, Υικολού&ησε τiιν μητέρα της είς η)ν μονiιν τοϋ Μυρελαίου, δτε αϋτη 

&πεσύρ-&η Εκεί καft' 11ν στιγμην ό σύζυγός της Εγένετο μοναχός 12
• 

Ή Σιμωνίς, i!υγάτηρ Άνδρον(κου Β' του Παλαιολόγου, νυμφευiiείσα 

τον κράλην τijς Σερβίας, προετ(μησε να περιβλη&fi το μοναχικον ~νδυμα παρa 

ι Συνεχ, Θεοφάν., 174. 
2 τ h. Ρ r e g e r, Scriρt. OΓigin. CP, 2, 243. 
3 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 174. 
4 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 124. Ζ ω'\! α ρ α ς, 3, 419. Βλ. Τ h. Ρ r e g e r, 

Script. origin. CP, 2, 274, Οστις -χα<&ορίζει δτι πρόκειται δια την άγίαν Εύφημίαν 

του Πετρίου. 

s Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 471. 
6 Κεδρηνός, 2, 344. Βλ. D h. D i e h 1, Fig. Byz., 1, 223. 
1 Συνεχ. Θεσφάν., 471. 
s Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 392. Ζ ω ν α ρ a ς, 3, 527. 
9 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 485. 
ιο Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 488, 498. 
11 Κεδρηνός, 2, 537. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 16. 
~ 2 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 649- 650. 
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να ύπάγτι πρΟς συνάντησίν του \ χηρεύσασα δε έγένετο μοναχ1) είς η)ν μονiιν 
τοϋ Άγίοu ~Ανδρέου 2 • 

Ή Θεοδώρα ή Παλαιολογίνα, iiυγάτηρ τοϋ Μιχω)λ Θ' χα[ τijς Ρίτας, 
μετδ: τΟν itάvατov τοϋ συζύγου της βασιλέως τfjς Βουλγαρίας, έπέστρεψεν είς 
η)ν Κωνσταντινούπολιν καl Sνεδύ-&η τΟ μοναχικΟν Ενδυμα ύπΟ τΟ Ονοu.α 
Θεοδοσία 8

• • 

Τέλος 1'Ί :Μαρία, 1}υγάτηρ τσϋ Ίωάννου ς' Καντακουζηνοϋ καl σύζυγος 
τ?ϋ Νικηφόρου Δούκα, μετδ: η)ν Εκπτωσιν τοϋ πατρός της, έγένετο μοναχ'Ι) 
εις ηΊν μοηΊν τfiς Άγίας Λ1άρ-&ας· τουτ~ αVτΟ Επραξε καl ή μήτηρ της 4. 

<Ο γαμβρΟς rοϋ Φωκά, Κρίσπος η Πρίσκος, δστις ησκει σημαντικ1Ίν 
στρατιωτικΊ)ν εξσυσίαν, έξηναγκάσ{}η να γίντι κληρικΌς UπΟ τοϋ ΤΙρακλείου καl 
ένεκλείσ{}η εις τΥιν μον1)ν τijς Χώρας 51 δ που καl &πέι1ανεν Ολίγον βραδύτερον G. 

. Ό 'Αλέξιος Μοζελέ, γαμβρος τοu αi!τοκράτορος Θεοφίλου, ιJεωρηiίεiς 
ϋποπτος, &πεφάσισε να &ποσυρί}fi ε'ίς μοναστήριον. Μετα τΟν iJάνατοv τfjς 
συζύγου του, Εγένετο μοναχός, Ο δΕ Θεόφιλος του παρεχώρησε ηlv βασιλικ11ν 
μον1lν tfις Χρυσουπόλεως. co 'ίδιος Εκτισεν Ciλλωστε έτέραν μονήν δπου και 
Ενεταφιάσi}η 7 • ' 

Ό Ρωμανος Σαρωνίτης, γαμβρος τοu Ρωμανού Α' Λεχαπηνοu, aπε
σύρitη ε'ίς τΟ μοναστ1lριον, άφου διένειμε τi)ν περιουσίαν του εl.ς τοUς πτω
χοiJς και εtς τα τέκνα του s. 

~a Λογγίνος, άδελφΟς τοϋ Ζήνωνος, Επαναστατήσας κατα τοϋ ~Αναστα· 
σίου ΑΊ Εξηναγκάσ{}·η να γίνn κληρικός 9 • 

Ό κqίσαρ ~Ιωάννης Δούκας, άδελφΟς τοϋ Κωνσταντίνου Ι' Δούκα, πιε~ 
?iiε~ς ύπο τοu Roussel de Bailleul να δεχιlίi να &νaχηρυχiJ\i αiJτοχράτωρ, 
ηττηftη και Ί'ιχμαλωτίσ&η, δπως και Εκείνος 10

• Τότε Ο ~Ιωάννης Δούχας Εκάρη 
μοναχΟς και περιεβλ1lftη τΟ μοναχικΟν σχfiμα 11 • 

&.ν., 

ι Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 1, 287. 288. 
2 Ν ι κ. Γρηγοράς, 1, 533. Βλ. Av. Pa.padopoulos, Versuch. 41 
s Καντακουζηνός, 2, 222. Βλ. Av. Pap~dopo.ulos "Εν&; 
Μ. , 
4 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 3, 319. 
5 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 1, 713. Ζ ω ν α ρ a ς, 3, 207. 
6 Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως, 7. 
7 Συνεχ, Θεοφάν., 107. 
8 Κ ε δ ρ η'' ό ς, 2, 342. 
9 Θ ε ο φ ά ν η ς, 211. 

10 Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 186 - 189, 199. Ν ι κ. Β ρ υ έ ν ν ι 0 ς, 81. Βλ. J. 
L a u r e η t, Byzance et les Turcs Seldjoucides dans l'Asie occidentale 
jusqu 'en 1081. Nancy 1919, 96. 

11 Κεδρη-νός, 2, 710, 712. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 710, -711. • Α τ τ α λ ε L ά~ 
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Ό σεβαστοκράτωρ "Ισαάκιος Κομνηνός, &δελφος τοu Άλεξ(ου Α' Κο· 

μνηνοϊi, άπεσύρ-&η εΊς μοναστήριον καl περιεβλή&η τΟ μοναχικΟν σχfιμα 1
• 

Τέλος, ό &δελφΟς του Άνδρονίκου Β' Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος 

Πορφυρογέννητος, εγινε μοναχΟς ύπΟ τΟ Ονομα ~Α&ανάσιος και Εκάρη ύπΟ 

του πατριάρχου 2
• 

A't &δελφαl τοϋ ΡωμανοU Β', Ζωή, Άγά&η, Θεοδώρα, Θεοφανώ, 

"'Α ν να, Ενεκλείσ&ησαν εΊς μονασηlριον 9
• 

Ή Εlρήνη Ιl Παλαιολογίνα, &δελφi] τοu Μιχω)λ Η' του Παλαιολόγου, 

Εγένετο μοναχΥι και ελαβε τΟ Ονομα ΕιJλογία 4
• 

Ή Θεοδώρα η Παλαιολογ(να, &δελφi] τοu Άνδρονίκου Γ' Παλαιολόγου 

καl ΧΊlρα του βασιλέως τΥiς Βουλγαρίας Μιχωlλ. Επανελ&οίiσα εLς Κωνσταντι

νούπολιν, εγινεν, ώς ε.λέχ&η, μοναχη καl Ελαβε τΟ Qγομα Θεοδοσία 5 • 

OL -&ε ίο ι τοϋ Κωνσταντίνου r:;', καίσαρες καl νοβιλίσιμοι, ύπεχρεώ&η

σαν ύπΟ τfiς Είρήνης, 11τις Εφοβείτο μήπως καταλάβουν ηlν Εξουσίαν, να 

γίνουν κληρικοί, Εξαναγκασ&έντες προσέτι να ίερουργήσουν και να προσφέ~ 

ρουν την ftείαν μετάληψιν έντΟς τiϊς ~Αγίας Σοφίας nlν ήμέραν τών Χριστου

γέννων τοϋ 7 80 6
• 

eo νοβιλίσιμος Κωνσταντίνος, &είος τοϋ 1\fιχαηλ Ε', δστις είχε βοη&ή

σει τΟν &νεψιόν του να άνατρέψη τΥ]ν Ζωιlν, Ετυφλώ&η καl ένεκλείσftη είς 

τiJν μονiJν τών Στουδίου, περιβληiίεiς το μοναχικον ~νδυμα '. Ό Μιχαi]λ Ε', 
ένέκλεισεν Επίσης ε'ίς τ1lν μονfιν τών ΜονοβατίΟν τΟν &είόν του ~Ιωάννην τΟν 

~Ορφανοτρόφον, δστις τΟν εlχεν Εν τούτοις βοη&ήσει να &νέλftη είς τΟν itρόνον8• 

Τέλος, ό καίσαρ ~Ιωάννης Ο Δούκας, &δελφΟς τού Κωνσταντίνου Ι' 

Δούκα καl \Jείος τοϋ Μιχαi}λ Ζ', καταστας ϋποπτος, 1Ίναγκάσ&η να γίνη 

μοναχός 9
• 

τ η ς, 193. Καtιi τΟν D u C a n g e, Famil. Β:γz., 164, άνεκλή&η έπi Νικηφόρου 
Γ' Βοτανειάτου και ένυμφεύft-η. 

ι z ω ν α ρ a ς, 3, 746. 
2 Π α χ υ μέρη ς, 2, 424. Βλ. Α v. Ρ a p a d ο p ο u Ι ο s, νersuch, 23. 
s Βλ. ανωτέρω σελ. 229 σημ. 5. 
4 'Α κ ρ ο πολίτη ς, 193. Βλ. Α ν. Ρ a ρ a d ο p ο u 1 ο s, Versuch, 

18 ·19. 
.., Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 3, 222. Βλ. Α v. Ρ a p a d ο p ο u 1 ο s, "Εν&' 

άν. 45. 
ε Θ ε ο φ ά '' η ς, 713. Ζ ω ν α ρ fi. ς, 3, 285. 
1 κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 539. z ω ν α ρ aς, 3, 153, 155. ψελλό ς, ι, 108-116. 

Βλ. G. S c h 1 u m b e r g e r, LΊ§popEe b:yzantine a la fin du Xe siecle, 
Paris 1890, ΠΙ, 363-378. J. Β. Β u r y, Selected Essays, Oxford 1930, 
168-170. 

s Κεδρηνός, 2, 535. Ζ ω ν α ρ aς, 3, 151 -152. Ψελλό ς, 1, 91-95. 
Βλ. G. S ·c h 1 u m b e r g e r, "'Εν&' &ν., 3, 332- 336. 

9 Κ ε δ ρ η ν ό. ς, 2, 712. Βλ. άνωτέρω σελ. 230 σημ, 10. 



230 R. Gu:ίlland 

.. 0 Μανουi}λ Α' Κομνηνός~ ένέκλεισεν έντΟς μοναστηρίου του ορους 
Παπικίου τΟν άνεψιόν του πρωτοστράτωρα ~Αλέξιον, υίΟν τoii ~Ιωάννου 
Άξούχ, καl τον ύπεχρέωσε νa περιβλη&fi το μοναχικον Ι!νδυμα '. 

Τέλος, ή Θεοδώρα Παλαιολογ(να, &υγάτηρ τi'jς Μαρ(ας Παλαιολογ(νης 
(Μάρ&ας 8ν μοναχαίς) iiδελφη του Μιχαi]λ Η' Παλαιολόγου και σύζυγος τοϋ 
Νικηφόρου Ταρχανειώτου, μετ& τi)ν χηρείαν της, Εγινε μοναχ1l καl έ:λαβε τΟ 
ονομα Θεοδοσ(α '. 'Ετέρα iiδελφi] τfiς Θεοδώρας- Θεοδοσ(ας, δνόματι Νε
στογόνισσα, Εγένετο έπίσης μοναχή 8 • 

Τοσοϋτον ε'L/.κύοντο &πΟ τΟν μοναχικΟν βίον οί Βυζαντινοί, ωστε αϋτο· 
κράτορές τινες είχον ψυχην μοναχοϋ, Εστω καi άν δΕν είχοv περιβλη{}η τΟ 
μοναχικΟν σχi}μα. Οϋτωςι ό Ν ικηφόρος Φωκdς, πρΟ της &νόδου του εϊς τΟν 
11ρόνον, έφόρει τρίχινον σάκκον καl Επεilύμει να άσπασΒ·ii τΟν μοναχικΟν 
βίον 4

• &νελftctlv δ~ εϊς τΟν 1lρόνον καi κατα τΟ τέλος του βίου του ύπέβαλλεν 
ΕαυrΟν εϊς αίJστηριΧς στερήσεις. 

ΤΟ -θ·έλγητρον τοϋ μοναστηρίου είχεν ώς άποτέλεσμα οί αUrοκράτορες 
να προτιμοϋν να Εγκαταλείψουν tl)V πολυτελi] αϋrοκρατορικην νεκρόπολιν 
τών cΑγίων ~Αποστόλων, ίνα Ενταφιασ&οϋν εϊς μοναστήρια παρ~ αϋτών 
ίδρυftένrα η είς τα μεγάλα μοναστήρια τοϋ Βυζαντίου. 

co ~Ιουστίνος Α' και η σύζυγός του ΕUφημία Ενεταφιάσ-&ησαν είς την 
γυναικείαν μονi}ν τfjς ΑUγούστης 5 , 

Ό Μαυρίκιος, η σύζυγός του Κωνσταντίνα και rO: τέκνα του Ενεταφιά· 
σftησαν είς τi}ν μονi}ν τοϋ eΑγίου Μάμαντος 6 , 

co Σταυράκιος και η σύζυγός του Θεοφανώ, Ετάφησαν ε'ίς τi}ν μονην 
τijς Άγ(ας Τριάδος, τΊ)ν δνομαζομένην τοϋ Σταυρακ(ου i] Βρακii η 'Εβρα"ί
κά 7

• Kαrd: τΟν Κεδρηνόν, ό Σταυράκιος άπέitανε μΕν Εν τiί μονiί Βρακd, 
Ετάφη δΕ Εν τii μονΌ του Σατύρου 8 • 

co Κωνσταντίνος <ϊ', η σύζυγός του Μαρία, ώς καl αί δύο -θ-υγατέρες 
των Εύφροσύνη, σύζυγος τοϋ Μιχαiιλ Β' Τραυλοϋ και Εlρήνη, 8νεταφιάσ&η
σαν είς η) ν μονi}ν τfjς αUτοκρατείρας Εύφροσύνης 9 • 

~Εκεί Επίσης Ετάφη καl ή .ftυγάτηρ του αύrοκράτορος Θεοφίλου,"Αννα ιο. 

1 Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 189. Βλ. 559. 
2 Π α Χυμέ ρ η ς, 1, 296._ Βλ. 1, 341. Βλ. Α v. Ρ a 1) a d ο 1) ο u 1 0 s, 

"'Evtr• άν,, 13. 
11 Π α χ υ μ έ ρ η ς, 1, 296. 
4 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 346. 
δ Κ ε δ ρ η ν ό ς, 1, 642. Βλ. Τ h. Ρ r e g e r, Script · · CP 2 27-. ong1n. , · , ο. 
6 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 647. Βλ. 1, 707. 
7 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 42, 647. 
8 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 43. 
9 Κεδρηνός, 2, 42,647. 
10 Κεδρηνός, 2, 42,647. 
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<Η Θεοδώρα, σύζυγος του Θεοφίλου μετα τών τριών {}υγατέρων της 

Ζέρβας, ~Αναστασίας καl Πουλχερίας, τοϋ άδελφοίί της Πετρωνα καl τfjς 

μητρός της Θεοκτίστης, Ετάφησαν ε'ίς τiιν μονiιν τών Γαστρίων 1
• 

Ή μήτηρ τοϋ Κωνσταντ(νου Ζ' Πορφυρογεννήtου, Ζω1) η Καρβωνο
ψίνα Ετάφη εlς τΥιν μονiιν τ-ϊjς eΑγίας ΕUφημίας 2

, Οπου είχε καρfj μοναχη 

κατα διαταγiιν τοίί Ρωμανοϋ Α' Λεκαπηνοίί 3
• 

cO ΡωμανΟς Α' Λεκαπηνός, Ενεταφιάσ-θη εlς τfιν παρ" αUτοίί ίδρυi}είσαν 

μονiιν τοίί Μυρελαίου 4
• 

<Ο Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος, Ετάφη κατα τ1)ν ΕπιiJυμίαν του εlς 

τi]ν 8κκλησ(αν τijς μονiiς του Άγ(ου Γεωργ(ου τών Μαγγάνων, !iτις !δρύ&η 

παρ" αUτοϋ 6
• 

Ό Ίσαάκιος Α' Κομνηνος και η σύζυγός του Α\κατερ(νη ('Ελένη Εν 

μοναχαίς), Ετάφησαν, κατΟ: τi}ν Επι{}υμίαν των, εlς rO παρ_εκκλ1lσιον τοίί Προ

δρόμου τfjς μονfjς τών Στουδίου 6
• 

<Ο Κωνσταντίνος Ι' Δούκας, Ετάφη εlς τilν μονi}ν τοϋ cΑγίου Νικολάου, 

f}τις Εκαλείτο Μολυβωτόν 7 • <Ο ΡωμανΟς Δ' Διογένης, ε'ίς τi}ν παρ~ αUτοU 

!δρυ&είσαν μονi]ν τi'jς νήσου Πρώτης '. Ό Άλέξιος Α' Κομνηνός, ε\ς τiιν 

ύπ" αUτοϋ ίδρυttείσαν μονην τοϋ Χριστοϋ τοϋ Φιλαν-θ-ρώπου 9
, ό Μανου1)λ 

Α' Κομνηνός, είς τiιν μον1)ν του Παντοκράτορος ιο, ό Θεόδωρος Β' Λάσκαρις 

και ό πατήρ του Ίωάννης Γ' Βατάτζης, είς τf)ν μονΥ)ν τfiς Σωσάνδρας J1, ό 

Άνδρόνικος Β' Παλαιολόγος, ε1ς τΥ)ν μονilν του Λιβός 12
, και ή σύζυγός του, 

αυτοκράτειρα Είρήνη, είς τfιν μονilν του Παντοκράτορος ts, ό ΜανουΥ)λ Β' 
Παλαιολόγος ", η σύζυγός του αύτοκράτειρα 'Ελένη (Εlρ>]νη 1ν μοναχαίς), 

'Έκ{}εσις της βασιλείου τάξεως, 2, 42, 647. 
2 'Έκ{}εσις της βασιλείου τάξεως, 2, 42, 649. 
3 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 296. 
4 Λέω ν Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς, 331. l{ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 325. 
δ Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 610. 'Α τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 47. 
6 Κεδρηνός, 2, 650. Γ λ υ κ aς, 604. 
7 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 659. 
8 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 705. 
9 Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 12. 
10 Ν ι κ Ύι τ α ς Χ ω ν ι ύ. τ η ς, 332. 
11 Άκρο πολίτη ς, 164 καt σημειό)σεις 266. Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ aς, 1, 65. 

Βλ. ]. Β. Ρ a p a d ο p ο u 1 ο s, Thι§odore Π Lascaris empereur de Nicfe, 
Paris 1908. Φ ρ α ν τ ζ η ς, 1, 3. Π α χυμέ ρ η ς, 1, 55. 

12 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ a ς, 1, 463. Βλ. Α ν. Ρ a p a d ο p ο u 1 ο s, Versuch, 35. 
Ja Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ aς, 1, 273. Φ ρ α'\-' τ ζ η ς, 210. Βλ, Α ν. Ρ a p a d ο

Ρ ο u 1 ο s, Versιιch, 35. 
14 Φ ρ α'\-' τ ζ η ς, 121. Βλ. Α ν. Ρ a p a d ο p ο n 1 ο s, Versucl11 56. 
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Ύπομοvι) 1 και ο υίό; ωυ δεσπότης Θεόδωρος 2 , εlς τf]v μοη)ν του Παντο· 
κράτορος· όμοίως καl δ Ίωάννης Ζ' Παλαιολόγος s. 

Ί-Ι ελξις αϋτη του μοναστηρίου, έκουσία η ύποχρc:ωτ.ικ1}, σuνανrάται 
έπίσης μεrαξU τών &νωτάrωv &ρχόνrωv του Βυζαντίου. 'ΑναρίΗμηrα πρόσωπα 
(ί.ψ]{}όοιτα 'ι ' "ψ ) ' 'ξ ? ' - <:<' / ' δ ' · ... ' • ε ς τα υ η ,οπρα α ιωμαrα μετα ταυrα ο ε .περιπεσοντα εις υσμε· 
νειαν, Εκάρησαν μοναχοl Υι κληρικοί, καθ·~ δσοv τοί:ίτο ήτο δια τσUς αUrοκρά
rορας εύχερΕς μέσον &παλλαγfjς άπΟ 1Jεράποvτας Uπόπτους η Ενοχλητικούς. 
Είναι Επίσης βέβαιον, δτι πλε1σrοι πολιτικοl ιΊ.vδρες &πεσύρ&ησαν οLκεισ{}ε
λώς εLς μοvαστήριοv, itεωρο:Uvrες τΟν Εαυτόν των εύτυχfj, διότι κατόπιν ταρα· 
χώδους βίου, 1iδύvαvro τέλος να &ναπαυίJσUν καt να σκεφi}ούν δια τi]ν σωτη
ρίαν τijς ψυχfiς των. Πλείστοι Civδρες tσχυροί, πλούσιοι καl κατέχοντες ύψηλU 
&ξιώματα, Εζ1iλευον τfιν τύχην τώv μοναχών, οΕτινες 1iσαν &πη/ιλαγμένοι τών 
φροντίδων τού κόσμου καl συν:>μερίζοντο η)ν γνώμην tού Θεοδοσίου Β' 
<<μακάριοι καl τρισμακάριοι Εστε Οvτως ύμείς οι μοναχοi καi άμέριμνοι τοϋ 
κόσμου>> 4

• ΟΊ ίστοριχοί, (~Jς εlκός, &ναφέρουν μόνον τcΧ.ς fντυπωσιακcΧ.ς είσό· 
δους είς μοναστήριον· πρέπει δμως νcΧ ftεωρηίτfi βέβαιον Οτι &νυπολόγιστος 
&ρι{}μΟς &νδρών, Εξέχουσαν κατεχόντων {}έσιν, εlσfjλ{}εγ έκουσίως είς μο· 
νασηlριον. 

·ο Θεοδόσιος Β', φ&ονών τΟν Επαρχον Κωνσταντινουπόλεως Κύρον, τΟν 
fκειρε, παρcΧ. τU:ς U:νrιρρήσεις του, κληρικόν. <Ο Κύρος, fγινεν επίσκοπος 
Σμύρνης 5

• ~Επl Ζ1lvωνος, ό υίΟς τοίi ~Αρματίου Βασιλίσκος, στεφ{l·εlς καί
σαρ, Εξηναγκάσ{tη να γίν11 κληρικός 6

, καl ό Μαρκιανός, Επαναστατήσας κατα 
τού αUτοκράτορος, Ίερεύς 7

• Ό ~ΙουστινιανΟς Α', &πηλλάγη τοϋ Uπουργοίί 
του Ίωάννου τού Καππαδόχη, Εξαναγκάσας αUτΟv να καρfi Ίερεύς ιι. ~Επl 
Φωκα, ό Φιλιππικός, γαμβρΟς τοίί αUτοκράτορος Μαυρικίου, ύπεχρεώ{}η vd 

γίνn κληρικΟς καl νc.'.ι κλεισitιl είς τΟ Εν Χρυσουπόλει μονασηiριόν του 0 • <Ο 
Ήράκλειος, τΟν &νεκάλεσε καl του &νέι1εσε τi]ν στρατηγίαν, 11ν t]σκει ό 
Κρίσπος, γαμβρΟς του Φωκα καl στρατηγΌς τότε τfjς Καπππδοκίας ι ο. ~Επίσης 

1 

Φραντζfjς, 210. Βλ. A\r, Paρadoρoulos, "Εν{}' &ν., 56. 
2 

Φραντζijς, 203. Βλ. Αν. PaιJaιloρoulos, "Eνfi.' άν., 56ω57. 
3 

Φ ρ α ν τ ζ fj ς, 203. Βλ. και Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινώ·ν βίος καl πολιω 
τισμός, Δ' 238- 239. 

4 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 1, 596. 
5 Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 106. 
6 
Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 131. Θ ε ο φ ά ,, η ς, 194-, 

7 Θ ε ο φ ά ν η ς, 196. 
8 

Π ρ ο κ όπιο ς, Περt οών πολέμων (Περσ.) 135. 
9 Θ ε ο φ ά ν η ς, 453. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 199. 
10 

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς, 8. 

Οί Βυζα'\'τινοι α{Ιτοr.ράτορες και τΟ {}·έλγητρον τοϋ μοναστηρίου 233 

:επι Φωκα, ό πατρίκως Γερμανός, γαμβρΟς τού Θεοδοσίου, υίοii του Ι\-Ιαυρι

κίου, ύπεχρεώttη να γίνη κληρικΟς η μοναχός, Επιτηρούμενος αUστη~ότατα 

είc τΟν οίχόν του'. ~Επl Νικηφόρου Α', ό πατρίκιος Βαρδάνης Τουρκος, 

α;ακηουχ-θείς παοα τi]ν θ-έλησίν του, αυτοκράτωρ, Uπεχρεώ&η να yίνη μονα
χός. 6ίiτος, ~αρ' δλην τiιν ύποταγήv του καl τΟν «λόγον δ:παίJεία~» δν είχε 
λάβει, Ενεκλείσ-θη είς τiιν μον-(jν τfjς ν1lσου Πρώτης, ηlv όποίαν εiχεν ό 'ίδιος 

χτίσει. Κατόπιν δΕ Ετυφλώ{}η 2
• CO Νικηφόρος Α' Επίσης διέταξε να καρfl 

μοναzΟς ό κοιαίστωρ καl πατρίκιος 'Αρσαβήρ, τΟν όποίον il{}ελον να &ναχη

ρύξου"ν αUτοχράτορα s. Μετα τi]ν &νταρσίαν τοϋ Κωνσταντίνου Δούκα κατ~ 
τού Κωνσταντίνου Ε' Πορφυρογενvήτου, η σύζυγός του Εκάρη μοναχ1) και 

περιωρίσ{}η il εlς μοναστήριον η ΕντΟς του ο'ίκου της 4 • 

co παρακοιμώμενος ~Ιωσl)φ Βρίγγας, Εξωρίσ{}η ύπΟ τού Νικηφόρου Β' 
Φωκα εΙς η)ν μονiιν τοϋ ~Ασηκρίτου εiς τα Πύ{}ια, Οπου Ο:πέfrανε μετa δύο 

ετη 5
• ~ο Βάρδας Φωκάς, δ όποϊος φέρων τα αύτοκρατοριχα διάσημα είχε 

~ ~ ' Ι ' ' ' Χ ίον r στεφ{}η αUτοκράτωρ 6
, μετCι τiιν Uποταγην του εγενετο κ 1ηρικος εις την · 

~Επl Ρωιιανού Γ' ~ Αργυροϋ, ό Ν ικηφόρος Ξιφίας δ:πεσύρ{}η εϊς τfιν μονΥιν 

τών Στο~δίου ιι. cO μάγιστρος ΠρουσιανΟς δ Βούλγαρος, δ Οποίος είχε 
συνωμοηlσει με η)ν &δελφfιν τfίς ΖωΎ)ς Θεοδώραν, Ενεκλείσ{}η ε~ς nlν μ~νΥιν 
τοϋ ΜανουΊiλ 9

' μετ' δλίγον δε Εκάρη οLκειο-&ελώς μοναχός 10
• ο πατρικιος 

Κωνσταντίνος Διογένης, Εκάρη Ομοίως μοναχΟς ε'ι'ς τΥιv μον1)ν τών Στουδίου 11
• 

Έπl Μιχ~>Ίλ τού Παφλαγόνας, 8 πρωτοβεστιάριος Συμεών, <'iλλοτε ύπ~υργο~ 
του αUτοκράτορος Κωνσταντίνου Η', ΕπειδiJ &πεδοκίμαζε τiιν διcαγ~γην ,του 

αUτοκράτορος, Εκάρη μοναχΟς εlς τΥιν μονiιν τοϋ ~Ολύμπου, τi]ν οποιαν ει χ εν 

Ίδούσει 12
• Έπl Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου, ό σεβαστοφόρος Στέφανος, 

συ~ωμοτήσας, Εκάρη μοναχός, &φοU Εδημεύ-θ·η Ολόκληρος ή περιο~σία "του ιs. 
~Επl Άνδρονίκου Α' Κομνηνού, ό "Ανδρόνικος Ααπαρδας, δστις είχεν επανα~ 

σταηiσει κατα τού αUτοκράτορος, Ενεκλείσfrη εΊς τΥιν μονΥιν του Παντεπόπτου 

ι Θ ε ο φ ά ν η ς, 453. 
2 Θ ε 0 φ ά ν η ς, 744- 745. Ζ ω ν α ρ aς, 3, 303-304-. 
s Θ ε ο φ ά ν η ς, 751. 
4 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 385, 
5 -κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 351. 
6 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 389. 
7 Κ ε δ ρ η '\' ό ς, 2, 392. 
' Κεδρηνός, 2, 487. 
e Κεδρηνός, 2, 487. 
ι ο Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 497, 
11 Κεδρηνός, 2, 487. 
~ 2 Κ ε δ ρ η '' ό ς, 2, 511. 
ιs Κεδρηνός, 2, 550. 
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καl sτυφλώfίη '. Ό sπl Άνδρονίκου Β' Παλαιολόγου μέγας λογοiiέτης Θεό
δωρος Μετοχίτης, Εξοχος Επιστήμων, κατέφυγε, κατα τΥιν Πtώσιν τοϋ αύτοκρά
τορος, ε'ίς τ1)ν μονi}ν της Χώρας~, άναστηλω&είσαν ύπΟ τοϋ ίδίου και περιε
βλή&η Εκεί, πρΟ τοϋ irανάτου .του, τΟ μοναχικΟν σχijμα 5• ·ο φίλος του, ό 
διάσημος !στορικός καl fίεολόγος Νικηφόρος Γρηγοράς, sξηναγκάσ{ίη επίσης 
να λάβη το μοναχικον Ι!νδυμα '· Ό μέγας έταιρειάρχης Νεστογγός Δούκας i\ναγ
κάσ&η να καταφύγu εiς τi}v μοvΥιν τiiς Περιβλέπτου ι;, δ που Εyινεν, 'ίσως, μονα
χός. Τέλος, έπl ~Ιωάννου ς' Καντακουζηνοίί, δ Γαβαλας, προiτοσεβαστΟς και 
μέγας ].ογο{Μτης, κατόπιν τijς διαλύσεως τών άρραβώνων του μετα τfjς {}υγα
τρος του μεγάλου δουκος Άλεξίου Άποκαύκου, ήναγκάσfίη να περιβλη% τa 
μοναχικΟν f!νδυμα 6 • 

Πλείσται Οσαι προσωπικότητες, μη αναφερόμεται είς τας πηγάς, εϊσf1λ
-&ον είς μοvαστήριον" έν πάση περιπτώσει, τα ανωτέρω σημειούμενα παρα
δείγματα αποδεικνύουν δτι κα{}~ δλην τfιν διάρκειαν της αυτοκρατορίας, οί. 
Βυζαντινοί, ίσχυρσl η ταπεινοί, &πέβλεπον εΊς τΟ μοναστήριον &ς τΟ μονα
δικΟν καταφύγιον τΟ όποίον έξησφάλι_ζεν εl.ς α{,τοiις είρ1lνην καi_ &σφάλειαν~ 

1 Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, 361. 
2 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 2

1 
459. 

s Ν L κ. Γ ρ η γ ο ρ aς, 2, 474. 
4 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ ii ς, 21 891. 
ι; Π α χ 'U μ έ Q η ς, 2, 431. 

R. GUILLAND 

6 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ ri ς, 2, 726. Κ α ν τ α χ ο υ ζ η ν ό ς, 2, 493. 

( 

l 

Κ Ρ Η τΙ-Ι= ΧΑΝΔΑΞ = ΗΡ ΑΚΛΕΙΟ Ν 

Ι 

Συμεci>ν 0 μεταφραστi}ς περ\ 'Ανδρέου του εν τfi Κρίσει (i· 19 Όκτ. 
766 ;) : «ljνεγκε μέv γdρ αύτδν ή εύνομωτάτη ποτέ τών πόλεων Κρ~τ?>> 1

•· 

'Αλλα Κρήτη πόλις ξενίζει, iiφοϋ ή νiiσος ο15τως ονομάζεται. Δια, ο, Β. 
Λαούρδας διώρ1Jωσε «ljνεγκε ... τώv πόλεων Κρήτ1}ς Γόρτυνα>> 2

, και αλλα 
έπαγόμενσς δτι δη-&εν ό αγιος έγεννήitη έν Γορτύνu καl δι~μενεν έ~ Κάσ:ρφ 
(Χάvδακι, ώς είτα ώνομάζετο το νϋν 'Ηράκλειον Κρήτης) ! ?μως ::ο χωρ~ο': 
οUδεμι(iς δι9ρ-&ώσεως Εχει &νάγκην, άφσϋ Κρήτη είν?ι κ_αι ή νη.σος και. η 
πρωτεύουσα αUτfις πόλις, oU μόνον δια τοiις ~Ενετους (ιsola dι Candιa, 
cittiι dί Candia) &λλα καl δια τοiJς ,"Ελληνας: 

τ- 1702 Νοεμβρ. 24 &παντώμεν <<'Εγιb 111Έλέτιος ίερομ6ναχσς δ Μπα-
φ I Ι <:π - ' 

νασέρης εκ νήσου καΙ π6λεως Κρήτης» '. Τ<\> 15?5 Μελε~ιος ο, 'ηγας απευ-
-&υνόμενος πρΟς τοVς κατοίκους τοϋ Κάστρου γραφει «Οι κατα τ:ηv λαμπρο
τάτηv καί ffεοφύλακτον Κρήτη1ι διαιτώμενοι ... » 4

• ΤΟ πράγμα Ομως ε'tναι 
περισσότερον έμφανΕς εl.ς τΟν «ΚρητικΟν Πόλεμον>> του Δfαρίνου Τζάνε 
Μπουνιαλij 5

, λέγοντος : 

κάt ~σdv έμπfjκα 'ς τώΨ Χανιώ1ι τΟν κάβο κι~ έχα{}ijκα, 

aπο την [(ρήτην βλέπσμεν Ο.ρμενα κι' έφανιϊκα. (214, 7- 8) 

ι Miαne, P.G, 115, στ. 1112. 
2 «Κρ~τ. Χρονιr,Ο:"' Ε', 1951, σ. 35. Διατί Sπροτίμησεν δ Λαού~δας τΟν τ·ύπον 

(") Γόρτυ1ια &γνωστον. Γορτ61'ην λέγει αlιτfιν δ Μιχω)λ 'Αποστόλης, ~α~ά L e g r a η 
7

d, 
Bir χν et XVI s. Β', σ. 236 και παρα Ν ο i ι- e t, Lettres ~ned1tes ,σ. :ι: "'~υ. 
δω:νιaτων μυρlων εlς Γορτύνηv έσαε1 έρχομένων». Και προκεψενου πε~~ αρχιε~εως 

ι:ό Γοeτύνηs IlaiJλoςJ>, • Α<&. Π α π. Κ~ ρ α _μ έ ω~~ ~ΙΣ Δ',_ ~89_7, σ. 23ο (μ~.ρτυριον 
• • δ'· ) p 1· 0 F r d e' C a ν a 11 e r 1 Ι dιecι Martιn dι Creta, «1\fιscella-αγιων εκα . . , _ , , 

G Μ rcati,. V 1946 Β8 .:ΠαiJλος ό &γι.ώτατος επίσκοπος της κατα Γορτυνης 
nea . e , • , δ' ~ ' ' " 
~ ' ·" 'ησι'ας> Αυ'το· ,c, σ 30 23 δπου τιi δ•γοuατα τ&ν εκα α γιων και ως-αγιωτατης εκκr. . u· • , • , 

τόπος καταγωγfις ιiντl ο:&πό δi: Αεοβέvης Πόμπιος:ι. &•ναγγωστέον 11 -1:&πό δε λέγω ~ήvης 
ΠόμπιοςJ> 11 «&πΟ δε Λεβήvης ... " διότι καί Β1]νη καt Λεβήγα ύπfιρχογ κρητ. πολεις. 

a Κ. "Άμαντος, Σινα'ίτικιi Μνημεία &νέκδοτα, Ά<&. (1928),,σσ. 90 -91._ , 
4 'Αγα'fi-. Νι\•ολάκη, 'Η πρΟς τσUς Κρfιτας &λληλογραφι.α Μ. Πηγα, εν: 

Χανίοις 1908, σσ. 39- 40. 
5 Κατιl την εκδοσιν Ξηρουχάκη, έν Τεργέστη 1908. 
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OL Ρε&ύμνιοι διαταχ-&έντες να Εγκαταλείψουν η)ν άχρόπολίν των συναν· 
τοϋν τΟν Τοϋρκον ΧροσαLνην, ό Οποίος τοUς Ερωτ:Q.: ' 

αν εl1ι' Ρωμαίοι ... καl flν πάσινε 'ς τf]ν J(ρήτη, 
, " {}' ' ' ' %ι αν ε 1-ια σταματησωσι να τώΨ-ε-δώσn σπίτι. 

Κι~ εΊπαν ' Q' ' ' ~ ' • του πως ·ι/α πασινε, γιατι ναι τα παιδιά τως 

~ς τι)ν f(ρΊ]την κι~ οί γυναίκες τως κι' δλα τd πράγματά τως. 
Τώ1ι είπε «Τί λογιάζετε, τΟ Κάστρο ώσdν φτάσω, 
f}d πάρω τΟ φουσσδ.το μου, τήν [(ρr]την σας νd πιάσω» ι. (223, 19 _ 24) 

τα μπεργιαηιά 'τονε 'δεκεί καl μπαίνει καl γυρίζει 
ση)ν Κρήτην δίχως νίκησι" κα1 τίποτις δεν χριjζει. (318, 1- 2) 

Οποu δ 'λ ~ ' ' ' Κ ' στο cς επιστρεφει εις την ρητην, τΟν λιμένα τοϋ Χάνδακας. 

Χάντακας τώρα κράζομαι κα1 Κρήτης τιμημένη, ... (299, 8) 

Οπου τα χωρία ε1ναι Οvτως διδακτικά. 

·?ς πρΟς τΟ Χάνδαξ 2 δvομάζεrαι οϋτως ή πόλις παρΟ: βυζαντιvοίς &ς 
JJfιχ. Α_τταλειάτης, (Bonn) σ. 225 (πλ,ησίον του κάστρου του Χάνδακας), 
Φραντζης, Χροvικον (Bonn) σ. 238 (εκ τijς π6λεως λεγομένης Χάνδα!;) 
ο ~f. Άποστ6!.ης ΒΗ, 'Ένiί' &νωτ. σ. 267 ( εiς το ι• Χάνδακα τijς ΚρήτηςJ 
κ α. "· Παρα δ€ Λfπουι•ιαλfί ο Χάνδαξ γεν. Χάνδάκος (136, 1) καl Χάνδα
κας (2,99, 8) καl Χάντακας (196, 15) γεν. τοϋ Χάντακος (231, 7) καl τοϋ 
Χανδακου (237, 1) '. 

Ί-Ι δΕ Γορτύνη καl Γόρτυς &παντ<i ύπερμεσοίίντος τού ις' αί. «κα{}ιbς 
ψάλλεται παοd τών νέων Ε1ι πόλει Γόntυνι» s ·ομο'ω • " Κ • , , ,_ ~ · ι ς και η νωσος ταυ~ 

-τιζεται με τΟν Χάνδακα «Παύλος ταπεινδς Επίσκοπος τfίς {}εοσώστου πόλεως 
J(νωσοϋ ifτοι τοϋ Χάνδακος>) 6. 

π 

~Ανωνύμου 'Εγκώμιον εl.ς <'Αγιον "Ανδρέαv τΟν Εν τfi Κρίσει «1}ν δε 

, ',Δηλαδ'Ιl,: μό,λις ψ&άσω εtς τό διαμέρισμα Χάνδακας, -&α καταλάβουν τΟ:. στρα
τευματα μου την Jtολιν., 

_ , 
2 
,Περί τού Ετύμου καl του σχηματισμού πρβλ. Γ. "Ι. Κ 0 υ ρ μ 0 

ύλη, Περί 
του ετυμου τfjς λέξεως Χαννία, Ά-&. 1937, σ. 27, και σ. 21 1 

s '[, , σημ, . 
· « , ωαννης Χιον6:πουλος εκ Χάvδακος» (1419) γραφεiις κώδικας. • Α fr. π α π. 

Κεραμεως, Μαuρογ, Βιβλιο-&., σσ. 116~117. 
4 
Πρβλ. «ή χώρα του Χανδάκου:.- εlς έV'&ύμησιν κόJδ 4646 ιε' • 111r - 'Ιβ' 

ρων Λ ' Κ · αι. 1rωνης η-
' αμπρος, ατάλογος Β', σ. 164β. 'Ανόητος εlναι ή αίτ. τΟ Χάνδα «Κρ•τ 

Χρον > Γ' 1949 583 " ' &- ' ' ., · · , , σ. , ην ορ ως συνεπληρωσεν ό Λάμπρο ς Χά11δακα έν ΝΕ 7 
1910, σ. 192. ' 

" Ά i1-. Π α π. Κεραμεύς, "Εν{}' άνωτ. 
6 

G. G e r ο 1 a, Χρ. Κρήτη Β', 1915, σ. 302 (εlς Εyγραφον του 1118). 
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ούτος ό μακάριος διάγων καi ζών κατd Θεδν εύσεβώς Εν τij) επιλεγομέJ'ψ 

τi]ς /(φ] της Κάστρφ» 1
• ~Ορi.tώς συσχετίζει ό Ληούρδας 2 τΟ Κάστρον το-Uτο 

πρΟς τΟ σημερινΟv εΗράκλειον. Σύμφωνα δμως πρΟς δσα ελέχi.tησαν &νω

τέρω «πjς Κρ1]της Κάστρον»=τΟ φρούριον τού Χάνδακος ! 
Βίος Στεφάνου του νεωτέρου (t 28 Ν οεμβρ. 7 67) ' συγγραφεl; τij) 

808 ~. « ΟVτος γdρ ό γεννά δα ς (δ:ββάς ΠαUλος) κατεσχέΒη ύπδ Θεοφάνους 

άρχισατράπου ηjς ν1}σου τΟ Επίκλην Λαρδοτύρου καl προσι]χfΙη εν τφ J..εγο

μένφ πραιτωρίφ του ~Ηρακλείου)>. ΟUδέτερος τών δύο τελευταίων χρησι

μοποιησάντων τΟ χωρίον Εσημείωσεν Οτι τΟ χωρίον εlνcιι σημαντικώτατον 

διcl ηlν μνείαν του <Ηρακλείου επl τiϊς ffέσεως τοίί όπcίου ύπάρχει ό Χάν

δαξ. CΩς γνωστΟν τfιν μαgτuρίαν περl τiϊς πόλεως ταύτης Εχομεν Εκ τσϋ 

Στράβωνας (Χ, 476, 484) τοϋ οποίου η μήτηρ 1iτο Κνωσία. Κοινωr δε 
πιστεύεται Οτι Εως ο-6 τψ 1822 Εν Κρήτη οι λόγιοι Επαναστάται άνέστησα1 .. 

τΟ τε-θ-·αμμένον το'ίJτο Ονομα τijς μικράς πόλεως, Επινείου τίiς Ενδόξου Κνω· 

σου, τοϋτο Υiτο &πΟ τίiς άρχαιότητσς &νύπαρκτον. CO Ξαν-&ουδίδης μάλιστα, 
πραγματευόμενσς περl τού {]έματσς, Επάγεται <<&λλο Ομως ζ1lτημα, αν Επρε· 

πεν Ολως διόλου νΟ: μεταβλη&fi τΟ τόσον λαμπραv μεσαιωνικfιν ίστορίαv 
Εχον Κάστρον καl να λάβη τΟ Uσημον U.λλως Ονομα τού dσήμου πολιχνίσυ 
Ήρακλεί.ου>> J 5 ~Απε-ναντίας νομίζω Οτι δρ~ώς ΕδόΗη τΟ Ονομα τΟ όποίον 

είχεν ή πόλις μέχρι τiiς καταλήψεώς της ύπΟ τών ~Αράβων (827), o'L όποίοι, 
φαίνεται, περιεχαράκωσαν dπλώς αUτfιν διΟ: τού χάνδακας (τάφρου), Κρfι
την καl [(άστρο τΟ πρlν καl <Ηράκλειον καλουμένην 6 • 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ι ΠαρΟ:. Λ αού ρ δ ζt., «Κρητ. Χρονικά» Ε', σ. 34. 
2 Α{!τό-θ·ι σσ. 35-36. Ό Λαούρδας έπικαλεϊται nlν &:tοψιν του Ν. Πλ6.τοηος 

«δτι τΟ σημερινόν •Ηράκλειον c.~.η'ομάσUη Κάστρο κατrl. τ'Ιlν β' βυζ. περίοδον» (961.-
120!). 'Αλλ' liδη ό Σ τ έ φ. Ξ α ν{}> ο υ δ ί δ η ς, {}εωρεϊ: «ci':ις βέβαιον δτι &πΟ της 6Λ'α
κτήσεως της ·ν1Ίσου ύπΟ Νικηφόρου ΦωκΠ (961), έκάλεσα·ν τΟ &ραβι:ι.Ον φρούροο·ν, τΟ 

όποϊον κατέστησαν πρωτε·ύουσαν της ν1Ίσου, Κάστρο'\':», Χάνδαξ- Ήράκλειον, έν 
Ήοακλείω 1927. σ. 29. ΠερL τών τειχ{όν τοϋ Χά.νδακος κατU. τ1lν δευτέραν βυζ . 
.περ~ίοδον διέλαβ~ν δ Νικ. Πλάτων-, «Κρητ. Χρον.:» Α', 1947, σσ. 239-248 :ι.αL 
Δ", 1950, σσ. 353 - 360. 

Β Παρά Λαούρδq., "Εν&' Ο.νωτ. σ. 51, Γ. Κ. Σ.πυριδάκη, ΕΕΒΣ ΚΑ', 

1951, σ. 64. 
4 Σ.πυριδάκης, ΕΕΒΣ ΚΑ', 1951, σ. 65. 
ι; Χά.νδαξ- <Ηράκλεων, σ. 145. ΤαUτδ. περίπου είχε παρατηρ1Ίσει ό Ξ α'\'-& ου

δ ί δ η ς καί εν ΕΕΒΣ Γ', 1926, σσ. 61 - 62, Οπου καl μνεία του .παρό. Μπουνιαλη 
Kρήτη=Candia πόλις. Ό Ξ. ύπέ&εσεν Οτι τΟ σημερι·νΟ-ν Ήρcί.:ι.λειον ijτo δυνατΌν νΟ: 

είχε κτισ&η καl εtς fjν <&έσ~ν έκειτο τΟ Μάτιοv, Ο.ρχαία πόλις τ1l'\' όποίαν έπl των 
ήμερών μας &πέδειξεν ό Ν. Πλάτω'\', «Κρητ. Χρον.» Α', 1947, σσ. 14 ~ 21, &νύ
.παρκτον (πολισμάτιον ! ) . 

6' • Αλλ&. καt περt τούτου dλλοτε πλείονα. 
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Ι. ΑΙ ΠΑΡΑΛΑΓΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΟ σύντομον χρονικΟν περl τών συμβάντων τfις Πελοποννήσου κατα 
·τΟν μεσαίωνα, τΟ γνωστόν ύπΟ τΟν τίτλον <<Περl κτίσεως Μονεμβασίας», Ο 
όποίος Εχει κακώ~ άποδο&η εiς αUτό, έδημοσιεύ&η τΟ πρώτον κατα τΟ 1-749 

-δπΟ τών Pasini, Rivautella καl Berta έξ έλληνικοΊJ κώδικας τiiς ΒασιλικiΊς 
ΒιβλιοiJήκης τοί! Τουρίνου '. 'Άλλας δύο παραλλαγaς τού αΏτοί! χρονικοί!, 
-τi}v μίαν έκ κώδικας τi]ς μovfjς τών ~Ιβήρων καl τfιν Ciλλην έκ κώδικας ττjς 
·μονijς Κουτλουμουσίου, έδημοσίευσε κατa το 1884 ό Σπ. Λάμπρος όμοί! 
μετα τijς παραλλαγijς τοϋ Τουρίνου ~ καl ό αUτΟς νέα-ν παραλλαγi)ν άποτε
λουμένην Εκ τοϋ τελευταίου μέρους τών παραλλαγών Κουτλουμουσίου καt 
Τουρίνου, εκ ρωμαϊκοU κCΟδικος 3

• ~Εκ τών παραλλαγών τούτων η ίβηρι
τική, κατα κοινΥιν Ομολογίαν, είναι ή παλαιοτέρα\ καt &πΟ σύντμησιν ταύ
·της, ώ-::- φαίνεται καl Εξ άπλfiς άντιπαραβολfiς τών κειμένων, πιiJανώς Ομως 
Εξ Clλλου &πογράφου της, προέρχονται αί κατι:l τΟ πλείστον δμοιαι μεταξύ 
των καl ώς πρΟς τα λά-&η των &κόμη, Ciλλαι δύο, τοίi Κουτλουμουσίου και 
Τουρίνου, α'i όποίαι Εχουν γραφfi μεταξlι τοϋ 1340 καl τοίi 16ου αίώνος. 
CH ρωμαϊκ1Ί τέλος αποτελείται Εκ τοϋ τελευταίου τμήματος των δύο τούτων 
παραλλαγών, τΟ Οποίον δμως δΕν ύπάρχει είς τΥιν ίβηριτικήν. 

cH τελευταία αϋτη ή όποία καl μόνη παρουσιάζει Ενδιαφέρον, ώς 
&ρχαιοτέρα, καL flτις πρόκειται να μtiς &πασχολήση, Εχει γραφiϊ ώς &πέδει
.ξεν ό Κουγέας 6 κατα τΟν 10ον η lloν αίώνα, πάντως δΕ Οχι πρΟ τiiς &νό
δου είς τον 1'1ρόνον τοί! Ν ικηφόρου Φωκii (963- 969), έφ" ο σον διακρίνει 
τΟν αύτοκράτορα Νtκηφόραν τΟν Α' με τΟ Επί-&ετον <<τοϋ παλαιοϋ>> δπερ 

1 
Ρ a s i n i, R i v a u t e 11 a, Β e r t a, Codices Manuscripti bibliothecre 

regii Taurinenses Athena:i, Τόμος Ι, Taurini, 1749, 417 κ.έ. Βλ. Ν. Β έη, ..:ΤΟ 
περL κτίσεως τfjς Μονεμβασίας Χρονικόν, Βυζαντίς, 1, 1909, σελ. 58. 

2 
Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, "Ιστορικιl Μελετήματα, έν 'Α<&ήναις 1884, σελ. 97- 120. 

' Ν.Ε., 9, 1912, σελ. 245- 251. 
4 Βλέπε Σ τ ί λ π ω ν ο ς Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Οί Σλάβοι έν ·Πελοποννήσφ, Βυζαν

-τιγαi Μελέται, VI, σελ. 82. 
'Ν.Ε., 9, 1912, σελ. 473-480. 
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άποδίδει είς αυτον, Εvδειξις Ότι κατΟ: τ{ιν έποχΥιν τ)i; συγγραφης είχεν &νέλ-
~ ' ")) :> I \ \ "δ " .-&ει εLς τΟν {}ρονον και α, .ος αυτοκρατωρ με το ι ιοv ονομα. 

ΙΙ. ΣΥΓΓΕΝΉ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Κείμενον συγγενΕς πρΟς τΟ χρονικΟv ώς πρΟς τΟ περιεχόμενον καl τfιν 

διατύπωσιν άποτελεί τΟ δημοσιευ-&Εν κ.ατα τΟ 1912 ύπΟ τοϋ Κουγέα εϊς τΟν 

Νέον Έλληνομνήμονα ι σχόλιον του Επισκόπου Καισαρείας ΆρέiJα, ζ1lσαν~ 

τος περl τα 8τη 850- 932. ~ο κ.αiJορισμΟς τiiς σχέσεως τοϋ σχολίου τούτου 

πρΟς τΟ χρονικΟν άποσαφηνίζει, &ς ίtέλομεν 'ίδει, πλείστα προβλήματα, δ.να~ 

, κύπτοντα Εκ τfjς μελέτης τού χρονικού. ~Ενδιαφέρον ώσαύτως παρουσιαζουν 

διάφορα CJ.λλα κείμενα συναφf) πρΟς τ& ς είδ1lσεις τοϋ χρονικοϋ, ώς Ύι ~Εκκλη

σιαστικΥι Ίστορία τοϋ Ε1Ίαγρίου 2
, τα βιβλία -&αυμάτων τοίi άγίου Δημη

τρίου 9
, τα γραφόμενα ΚωνσταντίνουΖ' του Πορφυρογενvήτου <~-, περl τt]ς 

κα{}όδου τών Σλάβων είς Πελοπόννησον Επl Κωνσταντίνου τού Ε' καl περl 

τii. aποστασίας α1Ίτών Επl Νικηφόρου τοϋ ΑΊ τΟ συνοδικΟν γράμμα tοϋ 

πα~ριάρχου Νικολάου τοί! Γ' (1084- 1111) προς τον αΏτοκράτορα 'Αλέξισv 
Α' τΟν Κομνηνόν '\ αί δύο άναφοραl του μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυ

ρίλλου τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 15ου αίώνος, πρΟς tΟν οϊκουμενικΟν πα· 

τριάχηΎ 6 , και τέλος ή ιστορία τοϋ Γεωργίου Φραντζii t είς τΊΊν όποία'ι• 
περιλαμβάνονται είδ1lσεις περl της πόλεως ταύτης και περl τών προνομίων 

τα όποία, ώς δ συγγραφεUς νομίζει, παρεχώρησεv είς αϋηΊν ό αυτοκράτωρ 

Μαυρίκιοc:. 

"Εκ ~ών κειμένων τούτων τα πρώτα τρία παρουσιάζουν καl φραστικήν 
τιvα συνάφειαv πρΟς τΟ κείμενον τοϋ χρονικοϋ. 

ΠΙ. Η ΙΒΗΡΙΊΊΚΗ ΠΑΡ ΑΛΛΑΓΉ 

Ή ίβηριτικi] παραλλαγiJ του χρονικοί! &ποτελεiται έκ δύο μερii\ν σαφii\ς 

ι Ν.Ε., 9, 1912. 
2 Ε ύ άγριο ς (Bidez et Parmentieι·, σελ. 228). 
n Μ i g n e Patrologia Grreca, 116, στ. 1081 -1426. 
~ Κωνστ~ντϊνος Πορφυρογέννητος, Βο1111 ΠΙ, σελ. 53 κ.έ., σελ. 

217-220. 
5 p άλλη κ α l Π ο τ λ η, Σύνταγμα Θείων καl ίερών κανόνων, • Α1Ηjναι 1885, 

ΕΊ σελ, 72. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, 'Έν&' άνωτέρω, σελ. 72. 
ο Σ π. Λ ά μ π ρ 0 υ, Δύο &.ναφοραt μητροπολίτου Μονεμβασίας πρΟς τΟν πα

τριάρχην, Ν .Ε., 12, 1915, σελ. 257 - 318. Βλέπε ίδίως σελ. 285 - 287. 
τ Γεώργιος Φραντζης, Χρον. Bonn, σελ. 398. 
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διαzρινομένων μεταξύ των. το πρώτον μέρος όμιλεί γενικώς περι της ιστο
ρίας τών ~Αβάρων (lπΟ τΥ!ς Εμφανίσεώς των μέχρι τού δευτέρου αUτώv πολέ
μου πρΟς τΟν Ν[αυρίκιον, λαβόντος χώραν κατα τΟ πέμπτον Ετος τΥ)ς βασι
λείας τοϋ αUτοκρά·ωρο; τούτου (586- 587) καl Uποτελείται, 00ς &πέδειξεv ό 
Λάμπρος, &πΟ αUτούσιον παρά&εσιv χωρίων διαφόρων βυζανrινc'Ον ίστορι
κcίη• χαl χρονογράφων Ελαφρώς διεσχευασμένων. ΤΟ δεύτερον μέρος &ρχόμε

νον μf τr1ν φράσιν <<Εν έτέρg δf: είσβολ'5 ... >>' περιλαμβάνει τΟ κυρίως χρονι
κόν' δυνάμενον καl τούτο να ύποδιαιρε{}fi εlς τρία τμήματα. το πρόJτον 
τμijμα όμιλεί περl &βαρικlϊς Επιδρομ1ϊς ε{ς τc!..ς κυρίως έλληνικας χώρας Θεσ
σαλίαν, •Ελλάδα-Εννοεί ηlν Στερεcf.ν "Ελλάδα-'Ήπειρον, 'Αττι:.ηiν, ΕUβοιαν 
καl Πελοπόννησον, λαβούσης χώραν κατΟ: τΟ 6ον Ετος τοU Ι\ιfαυρικίου, τΟ 
587- 588, τΟ Οποίον δμως άρι-&μεί Εσφαλμένως ώς δτος 6096ον &πΟ τfjς τοίi 
κόσμου κτίσεως, &ντιστοιχοίiν εΙς nlν πραγματικότητα μΕ τΟ 7 ον Ετος τού 
Μαυρικίου, τΟ 588 κ 589. ΤΟ σφάλμα κατα πάσαν πι&ανότητα δΕν εΙναι 
τυχαίον 'ίσως δΕ ύποκρύπτει ηlν έπl τύ βάσει διπλi]ς πηγfjς συμπίλησιν της 
ίβηριτικfjς παραλλαγης. ,Εν συνεχείq. γίνεται μνεία περl τΥjς έκ μέρουν τώv 
'Αβάρων φfiορCίς τμιiματός τοϋ πληΗuσμοU τf]ς Πε/ιοπονv1Ίσου ώς καl περl 
τfjς φυγf]ς έτέρου τμ1iματος ε!.ς ηlν νότιον Ίταλίαν, τfιν Σικελία''• τΟ:ς :τr?ριξ 
νήσους, τl)ν Μονεμβασίαν καl τα &πρόσιτα Ορη τilς Τσακωνιdς. ΤΟ δεύτερον 
τ μ Υ} μα Ομιλεί περl τϊlς Εγκαταστάσεως τών Άβάρων εLς Πελοπόννησον, καl 
περl τΥjς έπl διακόσια δε:.ωοκτω Ετη διαρκεία~ τfiς κατοχfiς των κατΟ: τcf. 
Οποία διετέλουν &νεξάρτητοι <<μ1iτε τc'Q τών Ρωμαίων βασιλεί μήτε έτέρφ 
ύποκείμενοι>> 2

• ΤΟ τρίτον τέλος τμfjμα όμιλεί περl 11ττης tών Σλάβων-καl 
Οχι των Άβάρων περl τών Οποίων Εκαμνε μνείαν εως τότε-κατα τΟ τέταρ
τον f:τος τοίi Νικηφόρου τοϋ ΑΊ UπΟ τοϋ στρατηγοίi του Σκληροϋ, δ όποίος 
f]δρευεν ε!.ς τΟ άνατολικΟν τμΥjμα τfις ΙΙελοπονν1Ίσου <<άπΟ ΚορίνiJου και 
μέχρι Μαλέου τοϋ Σ{Jλαβηvοϋ ε&νους δtcl τΟ τραχU καl δύσβατον καitαρεύον
τος» 3

, καl ό Οποίος <<συμβαλΟ)ν τQ) Σ-&λαβηνc'ρ Ε&νει πολεμικώς είλέ τε καl 
ήφάνισε ε'Lς τέλος και τοίς άρχΥji:tεν οίκιiτορσι &ποκαταστfjναι τα οlκεία πα~ 
ρέσχεν» 4

• 

~Εν συvεχείg. τΥjς έπιστροφης τών παλαιών κατοίκων γίνεται μνεία περl 

Εγκαταστάσεως καl Ο:λλου πολλαπλΥjς προελεύσΕως χριστιανιr.οϋ πλη-&-υσμοίi, 
περl &νοικοδομ1lσεως τών πόλεων καl Εκκλησιών, περl προαγωγf]ς τfjς &ρχιε
πισκοπrjς Πατρών ε'lς μητρόπολιν ύπΟ η)ν όποίαν ύπ1iχ{)ησαν αί Επισκοπαl 

1 Στίλπ. Κυριακίδη, "Εν&' άν,, σελ. 45, στ1Ίλ. α'. 
2 Στίλπ. Κυριακίδη, "Εν&' &.ν., σελ. 4:7, σηlλ. σ.'. 
3 Στίλπ. Κυριαr.ίδη, "Εν-&' ιiν., σελ. 47, στήλ. α'. 
4 Στίλπ. Κυριακίδη! "Ε-ν{!,' άν., σελ. 48, σtΊ]λ. α'. 
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Λακεδαίμονος, Με{}ώνης καl Κορώνης καΙ τέλος περl τfις προσελεύσεως τίδν 

Σλάβων εLς τΟν zριστιανισμόν. _ , , , _ •. _ τ , 
"Η !.βηριτικi} παραλλαγ1l περατουται με την μνειαν του επι Ν :χηφο,ρου 

έκχριστιανισμοί1 τών Σλάβων. ΤΟ μη Ενυ;τάρχον εΙς αlιηΊν τελευταιον μερος 
' - " , , , 

τών παοαλλαγών Κουτλουμουσίου χαl 'lΌuρ[νου, περι του οποιου εγενετο 

"δ λό;ος dποτελεί μεταγενεστέραν προσθ·1lκην περιλαμβά-νουσαν ε!.δ1lσεις 
η η ' . , . , , ' - I-, 
περl τών μητροπόλεων Λακεδαίμονος και Μονεμβασιας απ'ο των τε -ε~ιαιω~ 
δεκαετιών του lloυ αiώνος μέχρι τών μέσων τού 14ου, δεν παρουσιαζει δε 
tδιαίτερον ίστορικΟν Ενδιαφέρον. 

IV. ΤΟ ΙΣΊΌΡΙΚΟΝ ΊΌΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

"Η δημοσίευσις τοϋ χρονικοii ύπΟ τοϋ Pasini π~ρf)λt}εν ~πα~ατ~ρη~?ς 
ατ' &ρχCtς καl έπl αLcϊ)να περίπου οUδεlς Εγένετο λογος περι αυτου. Ίην 

κ ''"'-δο ίJπαρξίν του fιγνόει καl αUτΟς ό Fallιnerayer κατα. την εποχην της ημ -
σιεύσεως τοϋ εργου του περl τf\ς ίστορίας τ)iς χερσονήσου τοίί Μορέως ι, 
μόνον δΕ &ργότερον, &φοίi Εχρησιμοποίησε τοϋ;ο 2 Οπως"' ένισ~ύ~η τ~ν ,απο
ψίν του περl καΗόδου τών Σλάβων είς Πελ?~ονvη~ον ηδ_η 

3 

α~ο, του τελ~υς 
τοϋ 6ου αίώνος καl περl Εξολο&ρεύσεως τfις ελι.ηνικης φυλης ' εκινησε τουτο 

" J {} ο δ' ο ' τfιν γενικΥιν προσοχ1)ν καl μελέτη ν 4
• co Fallmerayer εστηριχ η ι ι ως επι 

ι J a c 0 b p h. p a 11m e r a y e r, G~schichte der Halbinsel Morea "-'a-
rend des Mittelalters, Stuttgaι-t und Tίibιngen 1830 -1836. . _ , , 

2 J a c 0 b p h. p a 11m e Γ a J-' e r, ;,~r~g1nenta ,aus denι Orιent, τομος Β ι 
Stuttgart und Tίibingen 1845, σελ. 413 εν ~ποσημειωσει. • 

3 Gesclιichte der Halbinsel Morea, τομ. 1, σελ. 171 κ.ε. 
, Με τό Χρονικόν της Μονεμβασίας 1ΊσχολΊ1{}-ησαν μέχρι τοUδε, έξ ,δσω\' γνω-

'ζ • r·τ Παπαρρ 1]γόπουλος («"ΙστορικαL Πραγματεtαι:., έν 'Α{}-ηναις 1858, 
ρι ω, οι :~... , , , 
δπου καταχωρίζεται ή μελ~τη του «Σλαυικαl. έν ταtς "Ελλην:καtς χωραι~ εποι~ησεις» 

Α', σελ. 244 κ.έ. έπίσης δ αυτός εtς •1στορίαν •Ελληνικού ~{}-νους, τ~μος Γ, σελ. 

162 163 έ:κδοσις 'ϊ' έν • Α{}ήγαις 1932), Κ. Η ο p f (Geschιchte Gnechenlands, 
εiς ',Εγκ~κλ~παίδ. E~sch καl. Kruber, τόμ. 85, Λειψία 1867, σελ. 106 κ.έ. "Ελλψ 
νικη μετάφρασις ύπό Φρ. Ζαμβάλδη, Κ. Χόπφ, «Οί Σλάβοι έν :Ελλ~.δι», έν Βε;•ε-

, 1872) G Η e Γ t z b e r g (Geschichte Griechenlands ... , το μ. Α, Gotha 18 6, 
τια ' . • , Π Κ λ 'δ Χ 'ρτσμπεργκ σε1 •. 128 κ.έ. έν ύποσημ. •Ελληνικfι μετάφρασις υπο . αρο ι 1~, • ε • "' 
'Ι • - 'Ελlα'δος το'μ Α' έν 'Α-&η'ναις 1906, σελ. 184 εν υποσημ.), Σ. 
στορια της • · .. ι · ι , , , . ,.., . , , τ 

Λά μ π ρ 0 ς (.:"Ιστορικό. μελεη'1ματα», εν Α-&ηναις 1884,, σ:λ. 9 ι -12? και. εις ~-· 
' ' 9 1912 σ ί 245 - 2fil) Α ν a s ιlι e \Τ (.:Οι Σλαβοι εν "Ελλη-νομνημονα, τομ. , ι ε> ~ '. · , λ 04.438 

"Ελλάδι::ι-, ρωσιστι εiς «Vizantiski] Vremennιk», τομος 5ος, 1898, σ: . 4, ' 
626 . 670), Ν. Β έ η ς («ΤΟ περt της κτίσεως της Μονεμ~ασ~ας Χρονικον: 1 ει~ .:Ευ-

ζ 'δ ' ς 1ος 1909 σελ 57 -105) 'Επίσης ..:Ό ελκομενος Χριστος της Μο~ αντι α:., τομο , ι . · 

ΒΠΕΤΗΡΙΣ ΒΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩ-Ν ΣΠ~ΥΔQ.Ν "'EτeG ΚΑ' 1<' 
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rfις πληροφορίας τοϋ χρονικού περl κατοχfjς τfiς Πελοποννήσου υπο rών 
~Αβάρων Επl διακόσια δεκαοκτcΟ Ετη, δηλαδtl άπΟ τοϋ 587/588, έκτου 8τους 
τοϋ Μαυρικ(ου, μέχρι τοϋ 805/806, τετάρτου ετους τοϋ Νικηφόρου τοϋ Α' 
και περι ~ξολο-Ιtρεύσεως η φυγfjς τοϋ έλληνικοϋ πλη&υσμοϋ. 

~Η πληροφορία αϋτη περl_~ riϊς Επl διακόσια δεχαοκτcΟ Ετη βαρβαρικfίς 
κατοχfiς περιλαμβάνεται έπίσης καl είς τΟ σχόλιον Άρέ-&α, Οπου δμως γίνεται 
μ·;ιεία Σλάβων &ντl ~Αβάρων, Επίσης δf: καl εϊς τΟ συνοδικΟν γράμμα τοϋ 
Νικολάου τοϋ Γ', Εν{tα Sχομεν μνείαv μόνον ~Αβάρων. Είς τΟ χρονικόν, 
Οπως ε'ίδομεν, γίνεται μf:ν μνεία ~Αβάρων, Εν συνεχείq: δμως είς τΟ δεύτερον 
μέρος αUτοίί Εχομεν καl μνείαν Σλάβων, Ενό) άντι{}έτως είς τΟν Πορφυρογέν
νητον Εχομεν μνείαν μόνον Σλάβων. Τέλος ι:ίς τf)ν &ναφοραν τοϋ έπισχόπου 

Μονεμβασ(ας Κυρίλλου &ντι Άβάρων η Σλάβων Ι!χομεν μνε(αν Οuνιγάρων. 
Αί άνωτέρω παρατηρ1lσεις περl τfjς μνείας ~Αβάρων η Σλάβων ένέχουν 

βασικfιν σπουδαιότητα, ώς &έ/ωμεν διαπιστώσει Εν συνεχείq:, δια τf)ν Εξαχρί
βωσιν τΥ)ς yενετικfjς σχέσεως τοϋ χρονικοϋ πρΟς τα συyyεvYi μΕ α\JτΟ κείμενα, 
δια τi}ν εϋρεσιν τών πηγών του καl τΟν κα-&ηρισμΟν τfjς 'Lστορικfjς άξιο
πιστίας του. 

V. ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡ! ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣ'ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

~Η άχρίβεια τών πληροφοριών τοϋ χρονικοϋ 1lμφεσβητήitη ύπΟ τών 
διαφόρων μελετητών του. Οϋτως οί πρώτοι έρευνηταl αϋτοϋ Παπαρρηγό
πουλος, Hopf, Hertzberg, Λάμπρος καl Βέης, στηριζόμενοι Ολοι, Εκ τΟς τοϋ 
Λάμπρου, Επl τοϋ Επιχειρήματος Οτι τοϋτο εϊναι μεταγενέστερον συμπίλημα 
καl μάλιστα τοϋ 16ου αtώνος, καl Οτι ή πληροφορία του δια τfιν Επl Μαυ-

νεμβασίας» εiς BNJ, τόμος 10ος 1 1933, σελ. 207-208), Σ. Κουγέας ('Επί τού 
καλουμένου χρονικου «Περl τfjς κτίσεως τfjς Μονεμβασίας», είς Ν.Ε., τόμ. 9ος, 
1912, σελ. 473-480), Δ. Ζακυ-&η·νΟς («Οί. Σλάβοι εν Έλλάδι::., 'A-&fj"Vαι 1945, 
σελ. 37 · 43), Π. Χ α ρ α ν η ς (Peter Charanίs, «Nikephorus, the Savior of 
Greece from the Slavs, 810 A.D. » εl.ς περ,«Βυζαντι'\'1:1.- Μεταβυζαντινά», New York 
1946, σελ. 75 · 92), Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς (Βυζαντιναl Μελέται, \!Ι, Οί Σλάβοι fN 
Πελοπονν1lσφ, Θεσσαλονίκη 1947) καL Σ. Π α γ ο υ λ a τ ο ς ( «Οί Τσάκω'\!ες καί τΟ 
περt κτίσεως τfjς ΜΟ"νεμβασίας Χρο..,•ικόν», έν Ά-&ήναις 1947 και c:Οί Σλάβοι εν Πε
λοπονγήσcρ μέχρι του Νικηφόρου Α' .. , Εν Ά-&1Ίναις 1948). •yπQ του Χαρανfj έδημο
σιεύ{}η προσφάτως καί έτέρα μελέτη, &ρκετά διεξοδική, περL του χρονικού, είς τΟ 
Duιnbaι·ton Oaks Paper, Νο 5, σελ. 139~166 (Peteι- Chaι-anis, «The 
Chronic1e of Monemvasia and the question of the Slavonic settlements in 
Gι-eece», 1950}, 

Περ'ί του «Χρο·νικου της .Μονεμβασίας:ο 243 

ρικίου κά-θοδον τών Άβάρων η τών Σλάβων δΕν Επιβεβαιοί•ται 1>π0 τοί• συγ· 

χρόνου ίστορικοϋ Θεοφυλάκτου τοί, Σιμοκάττου, ήρνή{}ησαν είς αlnO κάftε 
&.ξιοπιστίαν. Μετα τ1)ν δημοσίευσιν του σχολίου ~Αρέ-θ-α ύπΟ του Σ. Κουγέα, 

κατα τΟ 1912, ό Λάμπρος Εδfχ{tη 00ς γεγονΟς τi}ν παλαιότητα τfiς ίβηριτικi)ς 

παραλλαγης τi-]ν όποίαν είχε καl &ρχικώς υποστηρίξει άπΟ του 1884, οϋτω δΕ 
κατέπεσε τΟ κατα τού χρονικοϋ Επιχείρημα δτι τούτο έγράφη εϊς μtταγενε

στέραν έποχήν. Ό ΖακυίtηνΟς παρεδέχfJη nlν E·v μέρει ίστορικfιν βάσιν του 

χρονικοϋ ώς πρΟς τας πληροφορίας του περl μετοικήσεων τών πλ~itυσμω_ν, 

άπέκρουσεν δμως τ1)ν πληροφορίαν περl. τfις fπl Μαt•ρικίου καitοδου των 
Σλάβων, άποδίδων αl!τi-]ν είς μεταγενεστέραν λογίαν ίστορικi-]ν Επεξεργασίαν 

προφορικών παραδόσεων τοϋ πελοποννησιαχού λαού. Άντι{!έτως, ό Χαρα
νΥ}ς, συμφωνών είς τpίiτο μετα του νasilieν, δέχεται &.πολύτως ηlν ίστορι
κiιν βάσιν τοίi χρονικοίi καl κατι't συνέπειαν τΥιν πληροφορίαν περl τf}ς Επl 
διακόσια δεκαοκτι1 Ετη βαρβαρικrjς κατοχ-iϊς. Εϊς τΟ ό:κρως άντί{}ετον συμπέ· 
ρασμα φ-&άνει ό Στίλπων Κυριακίδης Επανερχόμενος είς τfιν γνώμην τών 
Παπαρρηγοπούλου, Hopf, Hertzberg καl λοιπών περl τflς &.ναξιοπιστίας 

τοϋ χρονικοϋ, παραδέχεται Όμως τ1)ν παλαιότητα α\Jτοϋ καl &ποδίδει τιΧς 
πληροφορίας του εtς συνειδηη)ν προσπά-&ειαν ίστορικfις πλαστογραφίας Εκ 
μέρους μητροπολίτου τινΟς Πατρών έπl Λέοντος βου, κατα τfιν τότε λαβοϋ-

, 'λ ' δ ' σαν χώραν Εξέτασιν του αίδεσίμου τών διαφορων μητροπο εων, επι ιωκον-

τος συγκεκριμένως να δικαιολογήσυ τfιν &νακιlρυξιν τfις άρχιεπισκοπfις Πα
τρών είς μητρόπολιν, καl τΥιν ύπ' αUτfιν {Ιπαγωγην των έπισκοπών Λακεδαί· 
μονος, Με{}ώνης κα\ Κορώνης. 

Συμφώνως πρΟς ηlν ύπό-f!εσιν τοϋ Κυριακίδη! δια να Επιτύχυ τοϋ σκο .. 

πού του δ μητροπολίτης οί!τος, Επλασε τΟν μίiίtον περl πολυετοίiς βαρβαρικfις 
κατοχfις Εκ τf}ς Οποίας Εσωσε τfιν Πελοπόννησον τΟ {}αύμα τού 'Αποστόλου 
Άνδρέα, δια να δημιουργήσυ οϋτω τΥιν άπαραίτητον οίκονομίαν πρΟς &να
κήρυξιν έπισκοπής είς μητρόπολιν, ή όποία i'J.λλως δΕν f!το Επιτετραμμένη. 
~Η ύπόf1εσις αϋτη προϋποftέτει σχετικfιν άναφορQν η ύπόμνημα τοϋ μητρο

πολίτου Πατρών, Εκ τοϋ όποίο υ ε'ίτε Ύ]ντλησαν άμέσως δ ~ Αρέ{}ας καl ή ίβη
ριτικΥι παραλλαγή, ε'ίτε άπέρρευσε πρωταρχικΥι μορφη τοϋ χρονικού τΥιν όποίαν 
έχρησιμοποίησαν Ενδεχομένως 0)ς πηγfιν ό 'Αρέ{}ας καl ή ϊβηριτικiΊ πάραλ
λαγή, η μόνον ή τελευταία αϋτη, τοϋ Ciλλου άντλήσαντος &π' ε\J-&είας Εκ τ~ς 
άναφορας η τοϋ ύπομνήματος. την ϋπαρξιν &ναλόγου ύπομνήματος παραδε~ 
χεται καl ό Βέης είς τfιν μονογραφίαν του περl τοϋ έλκομένου ΧριστοU τflς 

Μονεμβασ(ας ', είχε δe υποστηρίξει ταύτην aρχικώς και ό Σ. Θωμόπουλος 
είς τfιν Ι.στορίαν του τών Πατρών ~, τοποftετών αύτ1)ν εϊς τΟν lloν αϊώνα, 

ι 'Έvfi.' ανωτέρω, σελ. 208. 
2 ~τ. Θ ω μ 0 πού λ ο υ, •Ιστορία τώγ Πατρώ·ν, 'Α-&ηναι 1888, σελ. 232, Ό 
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έπl ~Αλεξίου Α' τού Κομνηνοϋ καl Uπο{}έτων δτι Επl παρομοίου ύπομνή
ματος Εστήριξε τΟ συνοδικόν του γράμμα ό πατριάρχης Νικόλαος ό Γ'. 

Ti)v συνειδητfιν 'tστορικ1Ίν πλαστογραφίαν tοϋ μητροπολίτου Πατρών 
άποκρούει δ Σ. Παγουλάrος, δσrις δέχεται μ:Ξν ηΊν ϋπαρξιν πυρήνων ίσrορι
κΥjς άλη{}είας εiς τ&ς εlδ1lσεις τού χρονικού 1 &ποκρούει δμως την πληροφο
ρίαν περl τfις fπl διακόσια δεκαοκη1 Εrη βαQβαρικfiς κατοχής καl τοπο{tετεί 
tfl\ι κάftοδον τών Σλάβων εϊς Πελοπόννησον χατΟ: τΟ:ς &ρχ&ς του Sου αϊώνος, 
άνrιi1έτως πρΟς τΟν Κυριακίδην, δστις 'Εμμένει είς τfιν πληροφορίαν τοϋ 
Πσρφυρογεννήτου περl κα{}όδου τών Σλάβων κατ& τΟ: μέσα τοϋ Sου αΙώνος, 
Επi Κωνσταντίνου τού Ε', κατα η)ν Εποχr)ν τfiς λοιμικiiς νόσου. 

VI. ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΊΌΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΕ τfιν διερεύνησιν τώv πηγών του χρονικοϋ fΊσχολ1lι~σαν συστηματι
κώς οί δύο μελετητα( του, Λάμπρος καl Βέης. ·ο πρώτος Εξήτασε είδικώς 
τΟ πρώτον μέρος του χρονικού, καl ύπέδειξε ώρισμένα χωρία του ΕίJαγρίου, 
του Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου και τοϋ Θεοφάνους τα Οποία αύτούσια σχεδΟν 
περιλαμβάνονται εLς τΟ χρονικόν, ωσαύτως δΕ συνεσχέτισε η)ν πληροφορίαν 
τού χρονικού περl έγκαταστάσεως τών ~Αβάρων εtς Δορύστολον πρΟς ώρι~ 
σμένον χωρίον του επl Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογεvνήτου (913- 959) 
ίστορικοϋ Γενεσίου περι Εγκαταστάσεως Βουλγάρων έν αVτU τfί πόλει. Περl 
της πηγης ώρισμένων αλλων χωρίων τοϋ πρώτου μέρους τοϋ χρονικοϋ, ό 
Λάμπρος δηλώνει αγνοιαν, σημειώνων τα έξης : 

<<~Αλλα χαl δ.λλας τιηlς μικρUς πρσσ{}1lκας τοίi χειρογράφου δΕν εύρίσκο
μεν παρα τοίς γνωστοίς Βυζαντινοίς συγγραφείισι · τοιαίiται δΕ είναι η έν 
σελίδι 100 «και τd περl aυτην άφειδώς ληί'ζόμενοι», τα μεταξυ τών χωρίων 
του Θεοφυλάκτου καl Θεοφάνους έν σελίδι 102 «ήλf}εv δέ καl μέχρι τών τού 
Βυζαντίου προαστίων τd πάντά J.ηί' ζόμενος» και τα «όλίγοι δέ τι ν ες αVτών 
τΟν πορ{}μδν τijς Άβύδου διάβάντες καl τd τijς ~Ασίας χωρία ληί'σάμενοι 
αύ{}ις άνέστρεψαν» 1 . 

Θωμόπουλος γράφει συγκ.εκριμένως τα έξης: «"Ο πατριάρχης Νικόλαος κατιl πάσα'\' 
.Q ' \ ' 

:πιυ·ανοτητα, την ρη-&εtσαν πολυ-&ρύλητον έπιστολη,. συνέταξε κα{}' ύπόμνημα μητρο-

πολίτου τινΟς τών Πατρών, μέγα έχοντος συμφέρον ,,• α1ιξήσυ τους βαρβάρους τfjς 
Πελοποννήσου καl να έξογκώσυ τας πρcί.ξεις α1ιτων, πρΟς δε καl. νιl προσ-&έσυ τ1)ν 
(0ς σφαλεριlν έλεγχομέ·νην είδησιγ, δτι τόσον στερρίΟς οί βάρβαροι έδέσποσαν έπl, 
διακόσια δεκαοκτω έτη της ΙlελοποννΊlσου, /όστε ο1ιδεiς Ρωμαίος σ.,.ηρ iΊδύνατο έν 
αUτfι πόδα βαλείν». 

1 Λάμπρο υ, Ίστορικα Μελετήματα, σελ. 113. 
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Δικαίως δΕν fιδυν1l{}η ό Λάμπρος να &νεύρυ τα ώς Clvω χωρία ε'tς τα 

περι τών Άβάρων σχετικα αποσπάσματα τών Βυζαντινών συγγραφέων· τα 

δύο τελευταία Εκ των τριών παρατι{}cμένων &νωτέρω χωρίων άποτελοϋν, ώς 

Εξηκρίβωσα, κατα λέξιν σχεδΟν παρά&εσιv χωρί.ων του Προκοπίου, ώς φαί

νεται Εκ τοϋ παρατι&εμένου Εν συνεχείg dποσπάσματός του, τΟ Οποίον όμιλεί 

δια τό.ς Επl Ίουστινιανοϋ Επιδρομας τών Οϋννων, πολit προγενεστέρας της 

Εμφανίσεως τών Άβάρων και τών Εναντίον τοϋ Βυζαντίου έχ{}ροπραξιών 

α.Uτών. 

'Άξιον .απορίας παραμένει πώς ό συμπιλητi)ς τf}ς 'tβηριτικiίς παραλλαγf}ς 

τοίi χρονιχοϋ μετέ{}·εσε τας ΕπL Ίσυστινιανσϋ κατU τΟ 540 λαβούσας χώραν 

ούννικας έπιδρομάς, τεσσαράκοντα πέντε δλα Ετη μετά, έπι Μαυρικίου καl 

πώς Εταύτισε τσUς Οϋννους μΕ τοUς ~ Αβάρους. Φαίνεται πι{}ανΟν δτι δ χα

ρακτηρισμΌς τών Άβάρων ώς ούννικοϊi λαού, χαρακτηρισμΟς προερχόμενος 

Εκ τοϋ Θεοφάνους καl περιλαμβανόμενος καl είς τΟ κείμενον τοϋ χρονικοίί, 

κατέστησε δυναη)ν τfιν σύγχυσιν 1
• Πάντως μΕ τi]ν διαπίστωσιν ταύτην Εχο

μεν δφ{}αλμοφανiί &πόδειξιν του έπιπολαίου τρόπου μΕ τΟν όποίον εlργάσ{}η 

ό συμπιλητfις και η)ν Ελλειψιν προπαρασχευης και σύγχυσιν, αν μη f){}ελη

μένην πρό{},εσιν l.στορικflς πλαστογραφίας, ή όποία τΟν χαρακτηρίζει καl τι)ν 

όποίαν έν συνεχείg itit Sχωμεv η)ν εUκαιρίαν νcl διαπιστώσωμεν. 

Τ~ περl οΌ ό λόγος &πόσπασμα τοϋ Προκοπίου Εχει ώς έξης: 

«μέγα μΕν ευi}·Uς στράτευμα Ούννιχόν, διαβάvτες ποταμΟν 'Ίστρον, ξυμ

πάση Ευρώπη Επέσκηψαν, γεγονΟς μΕν πολλάκις ~~δη, τοσαϋτα δΕ τΟ πλfi{}ος 

κακα li τοιαϋτα τΟ μέγεitος οUκ EvεyκOv πώποτε τοίς ταύτη &ν&ρώποις. Έκ 

κόλπου γάρ τού Ίονίου οί βάρβαροι οVτοι fiπαντα l:φεξijς l:ληtσαντο μέχρι l:ς 

τά: Βυζαντίου προάστια, καΙ φρούρια μΕν δύο καl τριάκοντα Εν Ίλλυριοίς 

είλον, πόλιν δΕ τ1)ν Κασσάvδρειαν κατεστρέψαντο βίg (tlv ol. παλαιοl Ποτί

δαιαν Εχάλουν, δσα γε ήμάς εtδέναι) ου τειχομαχήσαντες πρότερον. και τά τε 

χρΊlματα Εχοντες αίχμαλώτων τε μυριάδας δύο και δέκα &παγόμενοι Επ' ο'ίκου 

&παντες άνεχώρησαν, ο.UδενΟς σφίσιν Εναντιώματος άπαντήσαντος. χρόνφ δΕ 

τcϊ) ύστέρCQ πολλάκις Ενταli&α γενόμενοι &νΊlκεστα Ες Ρωμαίους δει να εδρασαν. 

OOL δη και Εν Χερροvήσcρ τειχομαχίσαντες, βιασάμενοί τε τους Εκ του τείχους 
άμυvομένους και δι6: του της &αλάσσης ρο-&ίσυ τΟν περίβολον ύπερβάντες, δς 

πρΟς κόλπφ τQ> μέλανι καλουμένCQ έστιν. οϋτω τε Εντός τών μακρών τειχών 

γεγενημένοι καl τοίς Εν Χερρονιlσφ Ρωμαίοις άπροσδοκήτως Επιπεσόντες, 

εκτεινάν τε πολλσUς και Υινδραπόδισαν σχεδΌν <:Χπαντας. Ολίγοι δέ τινες και 

διαβάντες τΟν μεταξV ΣηστοV καl ~Αβύδου πορfJμόν, ληϊσάμενοί τε τά l:πl 

1 «"Η δΕ λοιπ1) φορεσία α1ιτ&ν όμοία τών λοιπών ΟUννων», Στ. Κυριακί

δη, 'Έν-&' &νωτέρω, σελ. 41, στ. α'. 
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η]ς ~Ασίας χωρία καl αύ/J-ις ες Χερρόνησον δ.ναστρέψαντες ξVν τφ άλλφ 
ατρατφ καl πάσn τjj λείq. έπ~ οl'κσυ άπεκομίσfJησαν. έν έtέ{!fl. -ι;ε εlσβολfj 
τούς τε ~ΙλλυριοUς καi ΘεσσαλοUς λη·ίσάμενοι τειχομαχε'ίν μΕν Επεχείρησαν εν 
Θερμοπύ/~αις, tών δΕ Εν τοίς τείχεσι φρουρών καρτερώταrα άμυνομένων, διε
ρευνώμενοι τι:Χς περιόδους, παρd δόξαν, η)ν &τραπΟν είiρον η φέρει εις τΟ Ορος 
δ ταύτη &νέχει. οϋτω τε σχεδΟν &παντας "'Ελληνας, πλi)ν Πελοποννησίων, 
διεργασάμενοι απεχώρησαν» 1• 

~Εν συσχετίσει μΕ το ανωτέρω αποσπασμα τοϋ Προκοπίου δέον να 
ληφ{}fi ύπ~ Οψιν προσέτι καi &πόσπασμα Εκ τών &νεκδότων του : «"Ιλλυριο\ις 
δΕ καl ΘριJχην δλην, ε'ίη δ" αν Εκ κόλπου τοϋ "Ιονίου μέχρι ές τά Βυζαν
τίου προάστια, έν τοίς cΕ.λλάς τε" καl Χερρονησιωτών η χώρα Εστίν, Ούν
νοι τε και Σκλαβηvοl καl 'Άνται σχεδόν τι &vU παν κατα{}έοντες Ετος, έξ ού 
~ΙουστινιανΟς παρέλαβε ηΊν Ρωμαίων &ρχήv, &νήκεστα Εργα είργάσαντο τοUς 
ταύτη &ν-&ρώπους» 2 • 

Τα ύπογραμμισ{}έντα &νωτέρω σημεία του κειμένου &ντισrοιχούν πρΟς 
τα ύποδειχνυόμενα ύπΟ του Λάμπρου χωρία. "Αξιον σημειώσεως είν~ι τΟ ύπο
γραμμισ&Εν δια παχέων στοιχείων «έν έτ;έρg, τ;ε είσβολfί» έν &ντιπαραβολfi 
πρΟς τΟ «έv Ετ:έρq. δΕ εlσβολϋ>> του χρονικού μΕ τΟ Οποίον, ώς εϊδομεv, &ρχίζει 
ή διήγησις τijς έπi Μαυρικίου ύποrι{)εμένης Επιδρομijς ε1ς 'ΕΗάδα. 

Περi των πηγών τού δευτέρου μέρους τού χρονικού οUδεν fiτo γνωστΟν 
μέχρι τfjς VπΟ του Κουγέα δημοσιεύσεως καrα τΟ 1912 του σχολίου "Αρέ-&α, 
τΟ όποίον δΕν δύναται μΕν να -&εωρη-&-fi ώς πηγη τού χρονικού, προϋπο-&έτει 
δμως ηΊν προiJπαρξιν κοινfίς πηγfiς και τών δύο. "Επι του προκειμένου τρία 
Ενδεχόμενα -&α fισαv λογικώς δυνατα δι4 να ·έξηγήσουν τfιν είς πλείστα δσα 
σημεία κοινi]ν φραστικi]ν διαrύπωσι ν του δευτέρου μέρους τfiς ίβηριrικfjς 
παραλλαγfiς και του σχολίου "Αρέ{}α, η όποία γίνεται εUκόλως &ντιληπτη και 
έξ άπλfjς &νrιπαραβολfjς τών κειμένων : ''Η τΟ σχόλιον &ντλεί Εκ τfjς ίβηρι
τικfjς παραλλaγης, η η ίβηριτικ1Ί πaραλλαyι1 &vτλεϊ εκ του σχολίου η τέλος 
προϋπfjρξε Εμμεσος η Ciμεσος κοινη πηγη καl τών δύο. "Εκ τών Ενδεχομένων 
τrιύτων τΟ πρώτον πρέπει να &ποκλεισθϋ απολύτως διότι, ώς ε'ίδομεv, η ίβη
ριτικη παραλλαγ1Ί εLναι πάντως μεταγενεστέρα τοϋ σχολίου. cΩσαύτως δέον 
ν~ &ποκλεισ{}ij καi τΟ δεύτερον ένδεχόμεvον, αν καl τούτο χρονικ&ς είναι 
δυνατόν, δια τΟν λόγον δτι &φ~ ένΟς μΕν τΟ κείμενον του χρονικού -παρέχει 
περισσοτέρας πληροφορίας τοU σχολίου, δπερ δΕν 1<fd fiτo δυνατΟν έdν Εχρη
σιμοποίει τούτο ώς πηγtlν, &φ" έτέρου δΕ διότι τΟ κείμενον τού τελευταίου 
τούτου φαίνεται Εν πολλοίς σύντμησις άλλου όμοίου μΕ τΟ δεύτερον μέρος 

1 Προκόπιος, Bonn 1 σελ. 167, 168. 
2 
Προκόπιος, Bonn 3 σελ. 108. 
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τfiς tβηριτικiϊς παραλλαγiϊς, παρατήρησις ή Οποία μ(iς Ο.γει είς ηlν ύπό8εσιν 
περl προϋπάρξεως τρίτου κειμένου συγγε.νοϋς πρΟς τi)ν ίβηριτικfιν παραΗα
γήν, τΟ Οποίον και συντέμνει δ Άρέ-&ας. 

Άποκλεισθ·έντων τών δύο Ciλλων Ενδεχομένων, άλη-&εύει κατ~ άνάγκην 
τΟ τρίτον, δτι δηλαδΥι ή ϋπαρξις κοινijς διατυπώσεως τοϋ δευτέρου μέρους 
τiiς ίβηριτικfjς παραλλαγiϊς καl τοϋ σχολίου ~Αρέ& Οφείλεται εLς προVπαρξιν 
άμέσου η Εμμέσου κοινfjς πηγΥjς τών δύο τούτων κειμένων. 

Ποία δμως ή Εκτασις καl ό χαρακτfιρ τfjς κοινfiς ταύτης πηγfjς ; ~Ως 
πρΟς τfιν Εκτασιν τοϋ κειμένου ταύτης, δύο τινα Ενδεχόμενα είναι δυνατά: 11 
αϋτη, αν μη Εκτενεστέρα τfjς lβηριτικfjς παρα/,λαγfjς, είχε πάντως Εκτασιν 
άντιστοιχοUσαν πρΟς τα δUο μέρη Εκ τών όποίων σύγκειται η τελευταία, η 
περιωρίζετο αϋτη είς κείμενον &ντιστοιχοϋν πρΟς τΟ δεύτερον μόνον μέρος 
της, τΟ Εχοv κοινΥιν φραστικ1]ν διατύπωσιν μΕ τΟ σχόλιον ~Αρέ{}α. <Η 
διαπίστωσις ποίον Εκ τών δύο Ενδεχομένων άλη{}εύει Ενέχει σημασίαν δι& 
τl)ν Εξακρίβωσιν τών πηγών και δια ηΊν ίστορικΥιν &ξίαν τώv είδήσεων τοϋ 
χρονικοϋ. Κατ α τΟ πρώτον Ενδεχόμε\•ον, είναι πολU πιίtαν-Ον δ τι ή ε'[δησι; 
περl τiϊς έπι διακόσια δεκαοκτcΟ Ετη βαρβαρικi]ς κατοχfjς, ή όποία περιλαμ
βάνεται έμμέσως κα1 είς τΟ σχόλιον Άρέ-&α, f!χει φιλολογικ1)ν ri-ιν προέ/~ευ
σιν, Εξαρτωμένη έκ τοϋ πρώτου μέροι•ς τοίi χρονικοϋ, όμιλοϋντος περl τών 
Επιδρομών τών Άβάρων καΙ &ναφέρΟ'\'tΟς ώς μίαν τών πηγών του τΟν ΚUά· 
γριον (γνωστΟν χωρίον τού ΕUαγρίου κάμνει μνείαν περι εlσβολi]ς των ε!.ς 
"Ελλάδα). Προφανώς χατι.1 τΟ Ενδεχόμενον τούτο 1Ί c'ίδησις αϋτη προέκυψεν 
Εκ παρεξηγήσεως τοϋ χωρίου. Κατα τΟ ΕΗ'ρον Ενδ~χόμε1-·ον, πιστοποιείται η 
ανεξάρτητος προέλευσις τfjς εϊδ1lσεως περt σλαβικής έ.πιδρομΥίς είς Πελωrόv~ 
νησον κατα τΟ 6ον Ετος του Μαυρικίου, χωρlς να συνεπάγεται δμως τοίJτ:ο 
κατ' &vάγκην καl τi]ν όρ{}ότητα τής πληροφορίας περl τfjς έπl διακόσια 
δεκαοκτω Ετη βαρβαρικfις κατοχfjς, η όποία και Π(iλιν, Εφ" δσοv δΕν έπιβε· 
βαιούται Ciλλοίtεν &λλ' άντι-&έτως διαψεύδεται έμμέσως, δυνατΟν να Οφείλε
ται εlς παρεξήγησιν Οχι πλέον τfjς εtδήσεως τού Ε1Jαyρίου άλλα τfjς &νεξαρ· 
τήτου ταύτης εlδήσεως πελοποννησιακfjς πηγfiς ή όποία δΕν &ποκλείεται να 
πηγάζn όμοίως, Εμμέσως δμως, έκ του ώς άνω συγγραφέως. Ή άπλfj λυ
στρικΥι Επιδρομη δΕν συνεπάγεται κατ' &νάγκην και έγκατάστασιν. 

Έκ τών δύο τούτων Ενδεχομένων φαίνεται πι-&ανώτερον τΟ δεύτερον. 
O'i λόγοι o'i δικαιολογοϋντες η)ν γνώμην ταύτην είναι o'i έξης: 

ΑUτη ή σύνtlεσις τοϋ κειμένου τfjς ϊβηριτικf)ς παραλλαγi]ς παρουσιάζεται, 
ώς ε'ίδομεν ηδη, εύ13Uς Εξ άρχης έτ:ερόκλιτος. Καl Ενδεχόμενον μΕν τΟ έτερό
κλιτον τού κειμένου αύτfjς νU προϋπfjρξε τοϋ σχολίου Άρέ{}α εlς τi]v &ρχι~ 
Κ1Ίν κοινΥιν πηγήν, δΕν τΟ νομίζω δμως πι-&ανόν, διότι τότε επρεπε να πα· 
ρουσιάζπαι μαρτυρία του έτεροκλίτου τούτου τώv πηγών και εl.ς τΟ κείμε-



νον τοϋ σχολίου Άρέ&α, Ενώ πράγματι δεν παρουσιάζεται. Κατδ. συνέπειαν 

δεν ύπηρ):ε είς την κοινην πηγ1lν Εκ τiiς όποίας Ύlντλησεν ό ~Αρέ&ας.-ΤΟ έτε
ρόκλιτον τfις συνι3έσεως τrjς tβηριτικiiς παραλλαγfiς γίνεται &ντιληπτΟν &φ~ 

ΕνΟς μεν Εκ τiϊς διαφορετικi)ς συν&έσεως τών δύο μερών της· τΟ πρ&τον 

&ποτελεί, ό)ς ε'ίδομεν, ιστοριχ1lν είσαγωγΥ]ν σuγκειμένην έξ αποσπασμάτων 

γνωστών βυζαντινάJν ίστορικών καl χρονογράφων περl τfiς ίστορίας τών ~Αβά

ρων &πΟ της Εμφανίσεώς των μέχρι λίαυρικίου καl τΟ δεύτερον &νεξάρτητον 

τοπικfiς προελεύσεως χρονικΌν περl τ&ν συμβάντων της Πελοποννήσου &πΟ 

της έποχi]ς τοϋ Μαυρικίου μέχρι τοϋ Νικηφόρου. ~Αφ~ έτέρου τοϋτο φαί.νεται 

έκ τοϋ &τέχνου τρόπου με τΟν ό;τοίον 8γινεν 1i συγκόλλησις τών δύο τούτων 
μερών. Είς τ1Ίν άρχfιν τοϋ πρώτου μέρους γίνεται λόγος περl τών Άβάρων, 

έν συνεχείg δΕ στρέφεται ή όμιλία πρΟς τΟν Χαγάνον α-Uτών-<<Χαγάνος γδ.ρ 

Ο αύτών ήγεμων» ι μέχρι τέλους του πρώτου μέρους. eH &ρχ1Ί του δευτέρου 

μέρους &ναφέρεται έπίσης εΊς τΟν Χαγάνον-«~Εν Ετέρg δΕ εΊσβολϋ έχειρώ

σατο πdσαν τfιν Θεσσαλίαν ... >> 2-προφανώς διδ: τ1Ίν σύνδεσιν μ€ τΟ πρώτον 

μέρος, έν συνεχείq; δμως δ λόγος μεταπίπτει &π Ο τΟν Χαγάνον εΊς τοUς ~Αβά

ρους, &ς {}--δ. ήω λογικοφαν€ς .να συμπεράντι τις έκ τfις συνεχείας-<<ΟΊ~ δη 

καl έν Πε.λοποννήσφ Εφορμ1iσαντες πολέμφ ταύτην είλον ... >> g-καl ώς &να

φέρ.ει και τΟ χρονικΌν περαιτέρω: «Οϋτως οί "Άβαροι τ1Ίν Πελοπόννησον 

κατασχόντες καl κατοικ1iσαντες Εν αύτή διήρκεσαν Επl χρόνοις διακο

σίοις Οκτωκαίδεκα μήτε τψ των Ρωμαίων βασιλεί μήτε Ετέρφ ύποκεί

μενοι» 4
• 

ΕLς τΟ σημείον τοϋτο εlναι φανερδ. ή &νωμαλία του κειμένου, διότι 

&ναφέρει περι τών ~Αβάρων δτι δΕν ύπέκεινtο ύπΟ βασιλέα τινά, Ενδ) Ολίγον 

άνωτέρω εlχε κάμει μνείαν περl τοϋ βασιλέως αύτ&ν-<<Χαγάνος γδ.ρ δ αύ

τών 1lγεμών ... ». Έπομένως εlναι προφανες Επl τοίι προκειμένου Οτι ό 

συμπιλητΥ)ς της Lβηριτικfις παραλλαγης &ντικατέστησε ε'ίς τΟ σημείον τουτο 

μ8 τΟ Ονομα των • Αβάρων ηΊν Ονομασίαv αλλου λαου ένυπάρχουσαν είς τΥ]ν 

&ρχικ1lν Πηγi)ν του μέρους τούτου, όJς δυνάμε&α να συμπεράνωμεν καl έκ 

tοϋ σχολίου Άρέ&α τΟ Οποίον nlv &πΟ «βασιλείας Λfαυρικίου Ετους ς' μέ

χρι τετάρτου 8τους Ν ικηφόρου>> 5 κατοχ1Ίν &νάγει εLς τ"ο τών Σκλαβηνών 
8Ηνος,-<<Εφυγαδεύ-&η γCι.ρ 11γουν μετcρκίσι~η UπΟ τού Σκλαβηνών 8&νους πο

λέμφ έφορμησάντων ... >> 6
• Είναι ΕκτΟς &μφισβητήσεως Οτι ό συντάκτης της 

lβηριτικf}ς παραλλαγης προέβη ε'ίς την aντικατάστασιν τοϋ Ονόματος τών 

ι Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, "Εν<&' &.νωτ., σελ. 44, στήλη α'. 

2 Στ. Κυριακίδης, "Εν&' &.νωτ., σελ. 45, στήλη α'. 
:: Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, "'Εν-θ,' ό.νωτ., σελ. 45, στ1Ίλη α'. 

4 Στ. Κυριακίδης, "Εν&' &.νωτ., σελ. 47, στ1lλη α'. 

s Στ. Κυριακίδης, "Εν&' &.·νωτ., σελ. 47, στήλη γ". 
s Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, 'Έ,•-θ,' &.νωτ,, σελ. 45, στf1λη γ'. ! 
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Σκλαβηνών μ8 τΟ Ονομα τών Άβάρων δια να συνδέσu τΟ δεύτερον τοϋτο 

μέρος του όποίου ή πηγη ΟΟμίλει περl Σκλαβηv&ν μΕ τΟ ύπ~ αυτού συμπι

λη&Εν πρώτον μέρος τΟ Οποίον διεπραγματεύετο μόνον περι τΥiς ίστορίας των 

Άβάρων. Τοϋτο γίνεται φανερΟν έκ τiiς συνεχείας τοϋ δευτέρου μέρους εΊ.ς 

τfιν Οrιοίαν διαφεύγει τΟν συμπιλητi)ν καl τΟ Ονομα τών Σκλαβηνών: «Μό

νου δΕ του άνατολικοϋ μέρους τΥjς Πελοποννήσου δ:πΟ Κορίνδου καl 
μέχρι Μαλέου τοϋ ΣιΗαβηνοϋ /!{}νους διa το τραχu χαi δύσβατον χαiJα

-&αρεύοντος ... )) ι. 

Ή &ς Ciνω διαπίστωσις δτι κατα τΥ!ν πιfl·ανωτέραν Sχδοχiιν ή κοινΥ] 

πηγ1l του σχολίου ~ΑρέΗα καl του δευτέρου μέρους τi;ς ίβηριτικi)ς παραλλα

γfις του χρονικοϋ περιωρίζετο ε'ίς κείμενον &ντίστοιχον μόνον πρΟς τΟ δεύτε
ρον μέρος αUτijς καl δτι δΕν περιελάμβανε τΟ πρώτον μέρος τΟ πραγματευόa 

μενον περl της ίστορίας τών Άβάρων, δυνατΟν νU &ποδειχΗ1i καl δια τοϋ 
Εξ-ης συλλογισμου. Τρία τινU Ενδεχόμενα είναι δυνατδ. ό)ς πρΟς τf)ν κοινfιν 

ταύτην πηγΥ]ν σχετικώς μΕ τfιν μνείαν "Αβάρων καl Σλάβων. "Η αϋτη &νέφερεν 

Cιμφότερα τδ. Ονόματα, &ς ή lβηριτικ1i, η μόνον τοUς ~Αβάρους &ς τΟ συνο

δικΟν γράμμα του πατριάρχου Νικολάου, 11 μόνον τοUς Σλάβους, ό)ς τΟ σχό
λιον ~ Αρέ&α. ΤΟ πρώτον τών ώς ανω Ενδεχομένων πρέπει ν" &ποκλεισfiij, 
διότι τότε δΕν είναι νοητΟν πώς ό ~Αρέ&ας ό Οποίος &ντλεί €ξ αύτης όμιλεί 

μόνον περl Σλάβων· πολλψ μdλλον πρέπει ν" άποκλεισδii τΟ δεύτερον Ενδε

χόμενον δια τΟν αύτΟν 00ς Ciνω λόγον και προσέτι, διότι τότε δΕν έξηγείται 

πώς και ή ίβηριτικi) παραλλαγη κάμνει μνείαν καl Σλάβων. Κατ" &νάγκην 

λοιπόν, κατόπιν .τοϋ &ποκλεισμοϋ τών Ο.λλων δύο, &ληiτεύει τΟ τρίτον Ενδεχό

μενον, δτι δηλ. η κοινη πηγη ιlιμίλει μόνον περl Σλάβων. ~Εν τοιαύτη δμως 
περιπτώσει, άφ~ έαυτοϋ προκύπτει δτι ελειπεν Εξ αύτΥiς τΟ πρώτον μέρος τΟ 

Ομιλούν περl τfις Ίστορίας τών Άβάρων, διότι δΕν ftα είχε πλέον ftέσιν. 
Ή κοινΥ] πηγη τοίi σχολίου 'Αρέ-&α καl τοϋ δευτέρου μέρους τfις 

ίβηριτικfiς παραλλαγfις ύπfιρξεν, ώς εικάζεται, &ναφορά τις τοίi μητρο

πολίτου Πατρών, έπι Λέοντος ς"', περl Επικυρώσεως τfις προαγωγi]ς τών 

Πατρών εLς μητρόπολιν. ~Η ε'ίδησις περl τiiς Sπι διακόσια δεκαοκτω Ετη 

βαρβαρικfις κατοχης ύπl)ρχεν &σφαλώς είς τfιν κοινfιν πηγfιν ταύτην. Πό-θ·εν 

Ομως 1)ντλησεν ταύτην ό συντάκτης ; Πι-&ανώς τiιν παρέλαβε-ν Εξ Ο.λλου 

τινΟς κειμένου συναξαριστικfις μορφης &ναφερομένου είς τfιν πρΟ τών Πα· 

τρών ήτταν τών Σλάβων καl τΟ itαίiμα του άποστόλου, Εκ τοίi Οποίου Ενδε
χομένως 1)ντλησε ώσαύτως άμέσως η Εμμέσως καl ό Πορφυρογέννητος. ΔΕν 

αποκλείεται Επίσης τΟ Ενδεχόμενον να συνεδύασε ταύτην δ 'ίδιος &ντλήσας έκ 

της προφορικfις παραδόσεως κάl στηριχitεlς είς Εκκλησιαστικήν τι να &να-

8 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, "'Eνfi-' άνω τ., σελ. 47, στήλη α'. 



250 "Επαμεινώνδα Χρυσανfl·οπο-όλου 

γραφiιν ΠIΞQl σλαβικfις έπιδρομης είς Πελοπόννησον Επl Μαυρικίου 1 η και 
είς τΟ γνωσrΟν χωρίον τοίi ΕUαγρίου καl συναγαγc1ν Εξ αiιτό)ν δτι εκτοrε 

ίtλαβεν &ρχfιν ή είς Πελοπόννησον €γκαrάστασις rών Σλάβων. ΔΕν δύναται 
ώσαύτως ν~ &.ποκλεισ~ii ή ύπ~ αϋrοίί χρησιμοποίησις ώς πηγfΊς καl τών 

βιβλίων iταυμάτων roU άγίου Δημητρίου τα όποία όμιλοiiν περ_L Ο:βαρικών καl 
σλαβικών Επιδρομών έπl Μαυρικίου, τα όποία κάμουν έν συνεχείq. μνείαν 
καl έτέρας σλαβικiiς έπιδρομiϊς. πι-&αν&ς έπl <Ηρακλείου, χωρlς δμως να μνη

μονεύουν τΟ Ονομα τοϋ αύτοκράτορος τούtου. • Η έπιδρομη αϋτη Ε:πεξετά{}η 

μέχρις ~ Αχα'Cας, ύ:τΟ τfιν εUρυτέραν πάντως Εννοιαν τοίi δρου περιλαμβάνου

σαν πάσαν ηlν "Ελλάδα· έκτΟς τflς Θεσσαλίας, συνεπώς καl τi]ν Πελοπόννησον. 

ΤΟ σχετικΟν χωρίον τοϋ βιβλίου Θαυμάτων τΟ όποίον παρουσιclζει καl 

φραστικήν τι να συνάφειαv πρΟς τi]ν ίβηριτικi1ν παραλλαγtΊν Εχει Ω:ις έξfjς: 
«~Εγένετο τοίνυv, ώς εLρηται, έπl τiiς τοϊί Εν όσίg τ5 μνήμη Επισκοπf!ς 
~Ιωάννου, τΟ τών Σκλαβ1lνων έπαρ{Ηiναι Ει9-νος, πλfj{)ος dπειρον συναχ-&Εν 
&πό τε τών Δρογουβιτών, Σαγουδατών, Βελεγεζητών, Βα"ίουνητών, Βερζη

τών, καl λοιπών έδνών, πρώτως έφευρόντων έξ ένΟς ξύλου γλυπτδς ν}iας 

κατασκευάσαι, κατα δάλασσαν όπλισαμέvους καl π&.σαν ηlν Θεττaλίαν καl 

τUς περl αUτη,, ηlσους κal τiϊς CΕλλάδος Ετι μΕν καl τUς Κυκλάδας νήσους 
και τi]v ~ Αχαίαν πάσαν, τήν τε 'Ήπειρον καl τΟ πλFίστον τοϋ ~ΙΗυρικcϋ 

καl μfρος τfjς ~Ασίας Εκπορι~f}σαι καl &οικ1lτους ... πλείστας πόλεις καl Επαρ
χίας ποιfiσαι ... » 2

• 

CH αναφερομένη είς τΟ χωρίον τούτο σλαβικη κατα Ηάλασσαν έπιδρομΊ) 
είς τΟ: ς νήσοι•ς τού Α ίγαίου καl ηΊν Έλλάδα δύναται νΟ: συσχετισδύ μΕ η) ν 
ύπΟ του Σύρου χρονογράφου Θωμd τού έξ Έμέσης, ζήσω·τος χατι:Χ τU τέλη 
τοϋ 6ου αίώνος καl τι:Χς πρώτας δεκαετίας τοϋ 7ου, μνημονευομένην κατα 
δάλασσαν έπιδρομην είς τας νήσους τοϋ Αίyαίου καl τ1)ν Κρήτην, καl άνα
γομένην ύπ~ αUτοίί εις τΟ Ετος 623 μ.Χ. Ή σχετικη ε'ίδησις, κατα λατινι
κi}ν μετάφρασιν τοί! χωρίου, liχει ως gξης : <<Anno 934 (A.n. 623) Slavi 
Gretam ceterasque insulas invasere» 3

• 

ΠρΟς τfιν ε'ίδησιν ταύτην iM Υίτο δυνατΟν νU συσχετισΗft καl ή &κόλου-

1 Παράβαλε τ1)ν π.ληροφqρία'\' του Σύρου χρονογράφου Μιχω).λ του ΙΒ' αίώνος, 
περt λαφυραγωγίας τfjς Ι{ορίν{}ου ύπΟ τών Σλάβων, f:πl Μαυρικίου. -Βλέπε Τ a f r a-
1 i, ThessaJonique des Origines au XIV siecle, σελ. 105 δπου καταχωρίζεται τΟ 
σχετικΟν ιiπόσπασμα της χρονογραφίας τοϋ Μιχαl)λ εν γαλλικ'5 μεταφράσει. 

2 Μ i p;· η e, Patrologia Gn:eca, τόμ. 116, στ. 1325. 
9 L a 11 d, Anecdota S_yriaca, τόμ. lος, σελ. 115, Lugdιι11 BataYorum 1862. 

Libri Haliforum. Βλέπε καt V i z. V r e m e η η i k, 1898, εLς μελέτη ν Vasilieν, 
σελ. 414. το ι:Ϊ'\•αφερόμε'\'ΟV εLς τό κεί.μενον έτος 934 Εχει ληφ{}η μέ βάσιν τl)ν χρο
νολόγησι'\r τών Σελευκιδών, Ίi όποία &ρχi.ζει ιiπό του έτους 312-311 :τι:. Χ. καi ιiντι
στοιχεϊ μέ τό έτος 622- 623 μ.Χ., 13ον Ετος της βασιλείας του •Ηρακλείου. 
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itoς πληροφορία την όποίαν παρέχει δ ~Ισίδωρος Hίspalensis, επίσκοπος 
Σεβίλης : «Heraclίus del1inc quintun1 agit imperii annum. Cujus ίηίtίο 
Sclavi Graeciam Roιnanis tulerunt, Persae Syrian1 et 11\gyptum p]uri
masq ue provincίas» ι. 

~ο μητροπολίτης Πατρ&ν, παραπλανηθ-εlς Ενδεχομένως Εκ τijς Εν συvε
χείg των Επl Μαυρικίου Επιbρομών παρα{]έσεως καl tiiJV σχετικών πρΟς τi}v 
Επl ~Ηρακλείου ΕπιδρομiJν ταύτην εlδήσεων, &νήγαγε καi ταύτας είς τiμ· 
έποχην τοϋ Μαυρικίου. 

~Η σχέσις του κειμένου τfiς Ι.βηοιτικi\ς παραλλαyfjς πρΟς τΟ παρατεitεν 
άνωτέρω απόσπασμα τοϋ βιβλίου ·Η·αυμάτων είναι προφανής : ΤΟ δεύτερον 
μέρος ταύτης άρχίζει ώς έξης : <<Έν έτέρg δΕ εΊσβολύ Εχειρώσατο πάσαν 
την Θεσσαλίαν καl την Έλλάδα πάσαν τήν τε παλαιαν 'Ήπειρον καί ~Αττι
κf]ν καί Ε\Jβοιαν. ΟΊ δη καl Εν Πε/.οποννήσφ Εφορμ1lσαντες πολέμφ ταύτην 
είλον» 2

• 

Έιlν άφαιρέσωμεν τΟ «Εν έτέρg δf είσβολίi>>-τΟ όποίον προφανώς 
προσετέ,<tη πρΟς σύνδεσιν ι.,ιΕ τΟ πρώτον μέρος τοϋ χρο\ ικοϋ κατα τiιν συμ
πίλησιν της Ι.βηριτικης παραλλαγiiς καl τΟ όποίον, 00ς εlναι εϋκολον να δια
πιστωθfi, προέρχεται Εκ τού παρατεtJέντος άνωτέρω &ποσπάσματος τοϋ Προ
κοπίου <<Εν έτέρq; τε είσβολύ τούς τε 'Ιλλυρίους καl ΘεσσαλοiJς λη'ίσάμενοι>> 
U:ποκλειομένης άπολύτως τi]ς συμπτώσεως όμοίας Fκφράσεως, διότι φς ε'ίδο· 
μεν Εκ τοϋ ώς άνω άποσπάσματος τοϋ Προκοπίου παρεντί-3-ενται καl &λλα 
χωρία εlς τΟ- χρονικΟν-εlναι προφανΕς Οτι τΟ «πάσαν τfιν Θεσσαλίαν καl 
την ~Ελλάδα πάσαν ... » δΕν είναι δυνατΟv να είναι Ciσχετον πρΟς τΟ «πάσαν 
την Θετταλίαν ... καΙ την ~Αχαtαν πάσαν ... >> τοϋ βιβλίου -&αυμάτων και μά
λιστα Εν συσχετίσει πρΟς <<ηlν ~Ελλάδα πάσαν>> τοϋ γνωστοϋ χωρίου τοϋ 
ΕUαγρίου τΟν Οποίον μάλιστα άναφέρει καl τΟ χρονικΟν ώς μίαν Εκ τών 
πηγών του. 

τα περl Έλλάδος πάσης καl παλαιdς ~Ηπείρου καΙ Άττικfίς καl 
ΕUβοίας καl Πε7ωποννήσου άναφερόμενα δυνατΟν ωσαύτως να. άποτελουν 
άνάπτυξιν τlΊς φράσεως <<καl την Ί\χαLαν πάσαν>> τού βιβλίου Uαυμάτων. 
cH ε'ίδησις τέλος του τελευταίου τούτου περl έκπορ{}ήσεως μέρους της 
~Ασίας δύναται να μdς δώσυ 'ίσως τΟν μίτον τfις ύπΟ τοίί συντάκτου τοϋ 
χρονικοϋ γενομένης συσχετίσεως πρΟς την Επl Ίουστινιανοϋ ούννικi)ν iπι· 
δρομήν, δια την Οποίαν άναφέρει ό?ς ε'ίδομεν δ Προκόπιος δτι έπεξετά{}η 
και εlς τμfιμα τfjς άσιατικfiς παραλίας τΩυ ~Ελλησπόντου. cQ συντάκτης τού 
χρονικοίί η, διό. τfιν &κρίβειuν, δ συμπιλητης τiiς Ίβηριτικiϊς παραλλαγi]ς 

ι Η i s ί d ο r i Η i s p a 1 e n s i s e p i s c ο p i, Chro11icon. l\1 i g η e, Patr. 
Lat., τόμ. 83, σελ. 1056. Βλέπε καt V i z. V r e m e 11 n i k, 1898, σελ. 413. 

2 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, "Εν{}' &νωτέρω, σελ. 45, στήλη α'. 
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αUτοϋ, παρασυρ-θείς Ενδεχομένως έχ τfις μνημονευομένης είς &μφοτέρας τδς 
έπιδρομι1ς δηώσεως μέρους τΥiς ~Ασίας, έταύτισε αί'ιτUς καl έτοπο{}έτησεν έπl 

Μαυρικίου παραπλανηitεlς 'ίσως έκ τf)ς σειράς τfiς διηγήσεως είς τΟ βιβλίον 

{}αυμάτων. 

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Έγ συμπεράσματι δέον ν~ &.ποκρουσ-&fi ή Ciποψις περl άπολύτου 'tστο

ρικΥίς &κριβείας τών ειδήσεων τοϋ χρονικοϋ, καl μάλιστα τfις πληροφορίας 

περl τΥjς Επl διακόσια δεκαοχτCΟ f.:τη βαρβαρικfις κατοχΥ)ς, Ciποψις τi}ν Οποίαν 
ύπεστήριξεν, ώς ε'ίδομεν, πρό τινων Ετών ό cΕλληνοαμερικανΟς κα-&ηγητfις 

Πέτρος ΧαρανΥ)ς ι καΙ να Εξετασ{}·ij μό\'ΟV τΟ ΕνδΕ"ι:όμενον επι μέρους &κρι

βείας ώρισμένων Εκ τών εlδήσεων aυτών καl Ίδίως τών σχετικών με τfιν έπl 
Ν ικηφ6ρου τοϋ Λ' ήτι;αν τών Σλάβων καl τi)ν εLς Πελοπόννησο ν έπιστροφfϊν 

τών φυγαδευ-&έντων παλαιών κατοίκων αύrΥjς. 

Ό &ς Ciνω κα{}ηγητΎις εLς τfιν μελέτην του τήν δημοσιευitείσαν είς τd 

Byzantino- Slavica προσκομίζει εLς ύποστήριξιν τfjς fκτε{}είσης &νωτέρω 
&πόψεώς του, τU άποτελέσματα &νασκαφών γενομένων πρΟ έτών Εν Κορίν-&φ, 

κα-&' Clς &νευρέθ·ησαν τάφοι περιfχοντ::ς εύρήματα δμοια πρΟς &νάλογα τiiς 

ΚεντρικΥjς ΕUρώπης καl χρονολογούμενα &πΟ τοϋ Ίου- αίώνος 2
, κα&ΟJς Επί· 

σης καl τΟ διαπιστω-&Εν κενΟν εl.ς τα νομισματικιl εύρ1lματα τfις βυζαντινΥ)ς 

έποχiϊς τfις περιοχfις Κορίν&ου &πΟ τfις &νόδου _τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πω

γωνάτου (668) μέχρι τijς &νόδου του Νικηφόρου του Ά' (802). Άμφότερα 
τα προσκομιζόμενα στοιχεία δΕν Sπιβεβαιουv ηlν &ποψιν περl τΥ)ς έπl δια

κόσια δεκαοκτω Ετη βαρβαρικf}ς κατοχΥjς, άπΟ τοϋ Μαυρικίου μέχρι τοϋ 

Νικηφόρου. τα εUρ1lματα τfις Κορίν-&ου. &ναγόμενα ε'Lς τΟν 7ον αίώνα-Εdν 
ή χρονολόγησις είναι δρ{tfι-δfν εΙναι δυνατΟv να συσχετισ-&οϋν πρΟς έJCι 

δρομf}ν τοϋ 6ου, τΥιν ύποτι-&εμένην δτι Ελοβε χώραν Επl Μαυρικίου. Θα fιτο 
συμφωνότερον πρΟς τα πράγματα, εαv Υιι9ελε συσχετισ1~η πρΟς έπιδρομήν τι να 

έπl CΗρακλείου, συμβάσαν πρΟ τοϋ 626, δτε απεχώρησαν όριστικώς οί "Αβα
ροι έξ Άvατολ1ϊς. <Ωσαύτως τΟ σημειού~ενον κενΟν εLς τα νομισματικd εύρή

ματα μεταξiι 668 καl 802 δεν συνηγορεί ύπερ τijς διακοπijς τijς βυζαντινiiς 

κυριαρχίας ΕπΊ. τfις Πελοποννιlσου &πΟ τών χρόνων τοϋ Μαυρικίου. Πάντω,ς, 

καΊ. εαν Υιitελε τυχΟν γίνει δεκτΎι ή έπl Μαυρικίου έπιδρομi1-&σχέτως προς 

ι Περ. «Βυζαντινιi. Μεταβυζαντινά», 1946, σελ. 75 έξ. 'Έν&α &νωτέρω και 

προσφάτως ε\.ς Byzantino- Slavica τfις Πράγας Χ, 2, 1949, ~ελ. 25! · 259 ~αfl·OO~ κα.t 
εt.ς Dumbarton Oal{S Paper, τόμος 5, 1950, σελ. 139-166, οπου δημοσιευται ειδικη 
μελέτη περl του χρονικοtί της Μονεμβασίας. 

2 Βλέπε D a ν i d s ο η f:ν Hesperia, τόμ. 6, 1937, σελ. 227-240. 
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οίανδ1lποτε συνάφειαν πρΟς τrl εύρήματα τών &νασκαφWv-δεν συνεπάγεται 
αϋτη κατ~ ανάγκην t11ν έγχατάσrασιν τών Επιδρομέων. CΑπλαί ληστριχαί Επι

χειρήσεις είναι σύνη-θ-ες φαινόμενον καΙ Επαναλαμβάνονται πολλάκις πρΟ τf)ς 

δριστικfις έγκα\Jιδρύσεως τών βαρβάρων έπl ώρισμένου έδάφους 1
• ΔυΙ·ατΟν 

ν&. Εχωνται &κριβείας 1l έπl Μαυρικίου έπιδρομη καL ή έπl Νικηφόρου τοU 

Α' ήττα τών Σλάβων, &σφαλώ; δμως είναι αύ{}αίρετος ό μεταξiι τών δύο 
άνεξαρτήτων τούτων γεγονότων σύνδεσμος, Εκ τοϋ Οποίου προέκυψε, πι{}α

νώς, fι ε'ίδησις περl τfις Επl διακόσια δεκαοκtΟ) ltτη βαρβαρικής κατοχfις. 

Ή εiς Πελοπόννησον μεμαρτυρημένη ϋnαρξις τών Σλάβων προϋπο{}έτει βε
βαίως Επιδρομήν τινα η ενδεχομένως ε'LρηνικΟν Εποικισμόν, ή κά-&οδό; των 

δμως- πρέπει να συνέβη μετα τΥιν Uποτι{}εμένην Επt Μαυρικίου επιδρομήν. 
ΤΙ άπΩ τοϋ <Ηρακλείου άρξαμένη συστηματικ1l εγκατάστασις τών Σλάβων 
είς τfιν Βαλκανικfιν άποτελεί χρονικΟν δριον πρΟ τοϋ Οποίου δΕν είναι δυνα· 
τΟν πάντως να τε-&fi η είς Πελοπόννησον έγκατάστασίς των. 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Βλέπε Ίωάν-νου Β. Παπαδοπούλου, «'Η Κρ1\τη ύπΟ τοUς Σαρω~η
νούς», σελ. 36, 37, δπου αναφέρονται άραβικαl εναντίον της ΚρΊ\της έπιδρομαl κατα 
τd ετη 651, 67 4 καl- 723, πρΟ της όριστικfΊς έκεϊ εγκαταστάσεώς των κατΟ. τΟ 824, 



ΣΥΝΑΓΩΓΉ ΕΠΙΓΡΑΜΜΆΤΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ 

ΤΟ ζήτημα τfjς μελέτης τώΥ Επιγραμμάτων, ώς έξ αUτΥjς τflς φύσεώς 
του, είναι λίαν δι1σχερές· τΟ πράγμα κα&ίσταται Ετι δυσχερέστερον προκει
μένου περl τfις βυζαντιviiς περιόδου, κατΟ: τiΊν όποίαν τΟ είδος τοϋτο τfις 
ποιήσεως Εσχε ευρυτάτην διάδοσιν. 

Δύναταί τιc, κατδ. τf]ν περίοδον αUτf)ν τf)ς <Ελληνικfις Γραμματείας, '\'α 
εϋρ11 Επιγράμματα παντΟς ε'ίδους· Επιγράμματα δηλονότι άφορώντα εlς ποι
κίλα πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις κ.λ.π. Συναντώμεν π.χ. 
Επιγράμματα &ναφερόμενα εϊς πρόσωπα Εκκλησιαστικά, στρατιωτικα καl πο
λιτικά, εLς δ.γίους, μάρτυρας, όμολογητάς, μοναχούς, Επισκόπους, αύτοκράτο· 
ρας, στρατηγοUς καl διαφόρους Ciλλους &ξιωματούχσυς τfις πολιτείας. ~Επίσης 
δΕν είναι σπάνια τα είς καταστάσεις &φορώντα Επιγράμματα. Οϋτως Εχομεν 
είς άσitενείας άναφερόμενα, είς σεισμούς, είς ·θ·αύματα. ΤΟ αύτΟ παρατηρη
ρητέον καl περl κτηρί.ων, ναών, μονών, άνακτόρων καl Qλλων οίκοδομημά
των. Μεγίστην &σαύτως διάδοσιν Εχουν τα Επl τών στηλών καl εlκόνων, ώς 

· καl τα εlς την άρχfιν καl τΟ τέλος τών βιβλίων &παντώμενα έπιγράμματα. 
eo -&έλων να &vαζητήσn τfιν άρχην αύτών, εΊτε &πΟ τοϋ ε'ίδους τούτου 

ι e ι " •~'- - ~- - ~ -τfις ποιησεως ορμωμενος, ειτε και απο της μετρικης αυτων μορφης εκκινων, 

-&α &ναχ&fi άσφαλώς είς τους &ρχαίους χρόνους. Δια τών Ελληνιστικών καl 
ρωμα'ίκών χρόνων τΟ Επίγραμμα, ώς ποιητικΟν είδος, μετεδό&η καl είς τους 
πρώτους χριστιανικούς, Ελαβε δΕ μεγίστην &νάπτυξιν κατα τοi.ις κυρίως βυζαν
τινοUς χρόνους· άλλα καl πρΟς τΟ τέλος τiiς βυζαντινΥίς Αύτοκρατορίας, παρα 
ηlν παρατηρη&είσαν ϋφεσιν, δΕν έξέλιπεν Εντελώς' Εσυνεχίσ&η κατα τους 
μετα ηlν &λωσιν χρόνους, δπως Ολαι αί πνευματικαl Εκδηλώσεις τοϋ Βυζαν
τίου, μέχρι τών χρόνων τίϊς μεγάλης <Ελληνικiiς ~Επαναστάσεως, καl μετέ
πειτα &κόμη. 

ΤΟ πλii{}ος τών βυζαντινών Επιγραμμάτων, Οπως καl Ολα τα Qλλα γρα
πτα ε'ίδη τοϋ λόγου, μέχρι μΕν τfις &νακαλύψεως τiiς τυπογραφίας, παρεδί
δετο δια χιλιάδων χειρογράφων, γραφομένων υπο άσήμων μοναχών η καl 
λογίων κληρικών καl κοσμικών, οί Οποίοι ώς έπl τΟ πλείστον παραμένουν 
άγνωστοι, άπΟ δΕ τfις έποχfις τΥ]ς &νακαλύψεως τΥ]ς τυπογραφίας καl έντεϋ
.ftεν ό τρόπος τΥJς παραδόσεως &κολου~εί δύο όδούς: τfιν δια τών χει"' 
ρογράφων άφ~ ένός, διότι δΕν fιτο είJκολον εlς tO"Uς ιJποδούλους πλέον cιΕλ-
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ληνας να τυπώνουν ελεu\Jέρως τα βιβλία των, καl έξ ό:λλου τι)ν δια τών έΨ 

τύπeω~ βιβλί~ν, τα όποία έξετυπώνοντο έκτΟς τfίς Έλλάδος καl κυρίως είς 
τα ΕΑληνιχα τυπογραφεία τi']ς Βενετίας. 

ΓεγονΟς πάντως είναι δτι πλi']itος μέγα Επιγραμμάτων σQJζεται μFzρι 

σ1lμεροv, ε'ίτε είς συλλογάς,-1lδη κατcl την βυζαντιν1lν περίοδον Εχομεν δ~ο 
σπουδαίας "Αν&ολογίας, πλΥιν τών πολυαρί-&μων άλλων μικροτέρας Εκτάσεως 

συλλογών, η)ν τοϋ Κεφαλά (ι' rιί .. ) την γvωστ1lν ώς Παλατίνην Άνι1ολο

γίαν, καl τhν τoii Μαξίμου Πλανούδη (ιδ' αL.)-ε'ίτε εlς Εντυπα βιβλία λει

τουργικlϊς f\ άλλης χρήσεως, ε'ί (Ε τέλος παραμένει &νέκδοτον ε ίσέ τι είς τα άνιJ 
τΟν κόσμον διεσχορπισμέvα χειρόγραφα. 

Ήμείς, προκειμένου να συλλέξωμεν καΙ έχδώσωμεν t<J. είς το1\:~ τέσσαοαι.:; 
Εύαγγελιστας &ναφερόμενα Επιγράμματα, πρωτίστως συvεβουλεύ&~μεv πλεϊ= 
?τα Οσα χειρόγραφα, κυρίως Εύαγγέλια, άποκείμενα flς Βιβλιο&1lκας τών 
Ι. Μονών τοϋ tΑγίου "Όροιις, τliς ~Ι. Μονfjς ~Ιωάν,ου τοϋ Θεολόγου έν 

Πάτμφ, τijς Έ&νικiiς Βιβ).ιο~ήκης τiϊς 'Ελλάδος, τijς Βιβλιο1~1\κης τiiς Βου
λfjς, τc'tς Οποίας έπl τούτψ έπεσκέφ~ημεν, κ.δ.. 

~Ακολούθ-ως ε'ίδομεν πλfj{}ος καταλόγων χειρογράφων έν οίς ε'ίτε γίνε

ται άπλη μνεία Επιγραμμάτων, ε'ίτε παρατί&εται η &ρχη καl τΟ τέλος α1Jτών, 

ε'ίτε καl παρασιωπώνται έν αύτοίς άναγεγραμμένα Ciγvωστα έπιγσάμματα. 

Οtτω π. χ. ό Coxe (στ. 47, βλ. κατωτέρω) μiiς πλησοφορεί περl τ~ς ύπάρ· 
ξεως επιγράμματος εlς Μdρκον, σΟτινος ή άρχή: 

«άρδευε Μάρκε ψυχσφαώς η] ν κτίσι ν 

λόγον ό jfάρκος nJv dείρρυτον χάριν» (sic) 

(πρβλ. κατωτέρω επίγραμμα 8 ε1ς Μiiρκον). Ό ΑiJτος Coxe ("Εν{}' &1•.) μνη

μονεύει καl Ετέρου ίαμβικοii Επιγράμματος είς Ίωάννην έξ Εννέα στίχων, 

ούτινος 1i &ρχή : 

«Rρογτι]ς γόγωJ σε Χριστδς εlκότως έφη 

ώς τΥ;ν (iγαρχον Πατgδς έξαναιτίσυ.» (sic) 

έπίσης μ1) γνωστΟν &λλο&εν. 

Τέλος έλrlβομεν ύπ' Οψιν τ,} ·δπΟ διαφόρων Ερευνητών, δ)C τοίi Danie1 
Heinsius, Λέοντος "Αλλατίου, C. Tischendorf, Σωφρ. Ε1Ίστ~ατιάδου κ.α. 
έκδο&έντα Επιγράμματα εlς τοUς Εύαγγελιστάς. 

Ό μέγας άριΗμΟς τrtΊν εlς διαφόρους κώδικας καl f:ντυπα έπιγραμμά
~ων είς ΕύαγγελιστΟ:ς μας άγει νι1 πιστεύωμεν δτι Ελάχιστα διέλα{}οv ηlν 
ερευναν. 

0'[ ποιηταl ηίιν Επιγραμμάτων εl.ς Εύαγγελιστc'tς παραμένουν, ϊtαtc't τΟ 
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πλείστον, &:γνωστοι. "Εκείνοι τών Οποίων τα Ονόματα γνωρίζομεν, καl o'L 

Οποίοι φέρονται 00ς ποιηταl &ρισμένων έκ τών Επιγραμμάτων τούτων, είναι 
κυρίως δύο. "Ο πρfJΗος είναι ]\Τικήτας ό ΠαφλαγdJν, ό καl Δαβlδ καl ρήτωρ 
καl φιλόσοφος άποκαλούμενος, Επίσκοπος Δαδύβρων τiiς Παφλαγονίας,. δια
πρεπΎις πανηγυριστης τοϋ τέλους τοϋ {}' αicίJνο;. "Ο δεύτερος είναι ό Μιχαηλ 
~Αποστόλης, λόγιος τοϋ ιε' αίώνος. 

"'Αλλα Ονόματα 1 δυστυχώς δΕν μάς παρεδόtf-ησαν. 
τα Επιγράμματα, τα όποία μάς άπασχολοϋν, εl>ναι yεγραμμένα, ώς Βπl 

τΟ πλείστον, είς ίαμβικΟν τρίμετρον· Ολίγα έξ α\!τών είναι είς δακτυλικΟν 
έξάμετρον καl Ετι δλιγώτερα είναι ήρωελεγεία. 

Γνωρίζομεν βεβαίως δτι κατα τΎιν περίοδον τfις συyγραφfις τών έπι .. 
' ' δ' , ) ! ' _()_ \ C ' I δ' \ ., I γραμματων τουτων εν ει ναι π ~.εον αισvητη η αρχαια προσφ ια, και οτι κυ-

ριον μέτρον τϊiς Εκκλησιαστικής ποιήσεως είναι τΟ τονικόν. Έν τούτοις πολ~ 
λοl ποιηταί, f:χοντες πρότυπα τους &ρχαίους, προσεπά{}ουν να τους μιμηftοϋν 
καl εί.ς τα μέτρα. Εϊς ηlν προσπάitειάν των αυτήν I φυσικά, πολλοl έπετύγΜ 
χανον, CJ.λλοι Ομως &πετύγχανον κal Εκείνο τΟ όποίον κατώρ{}ωνον fιτο ή δια~ 
τήρησις τών δώδεκα συλλαβών εί.ς τΟν ίαμβικΟν τρίμετρον, τΟ καl συνη{}έ~ 
στατον μέτρον τ&ν βυζαντινών χρόνων. Είς τ& άκόλου8α Επιγράμματα, τCι 
άναφερόμενα εί.ς τσUς τέσσαρας ΕΊJαγγFλιστάς, δυνάμεθ-α να εϋρωμεν δεί-

' _, _., ,,.,, - ' 
γματα τοσον της επιτυχους οσον και της ατυχους μιμησεως. 

1 ·ο Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων εχει γράψει μακρό. ποιήματα, κυρίως έκατονtά~ 
στιχα, εtς διαφόρους • Αγίους, έν οίς καl εtς τΟν Εύαγγελιστήν Ίωάν\•ην (Migne, 
Ρ .G., 87, 3784. 3789). Ο'δτος άνα τέσσαρας τετραστίχους στροφας ές όκτασυλλά· 
βων στίχων παρεμβάλλει Εν δωδεκασύλλαβον δίστιχον ξένον πρΟς τι)ν άκροστιχί.δα τού 
δλου ποιήματος, οίονεt αύτοτελές. τα τοιαύτα δίστιχα, καλούμενα κουκούλια η άνα· 
κλώμενα, πρβλ. Π α ν α γ ι ώ τ ο υ Ν. Τ ρ ε μ π έλα, 'Εκλογlj Έλληνικfις Όρ&ο· 
δόςου 'Υμνογραφίας (Βιβλιο&. 'Αποστολ. Διακονίας 20) σ. 124 καl Κ ω ν σ τ α ν· 
τ ί ,, 

0 
υ 'Ι. Μ π ό ν η, Σωφρονί.ου 'Ιεροσολύμων 'Qδαl εtς τΟν 'Απόστολον ΠαUλον 

(Θεολογία 22, 1951, σ. 214) κάλλιστα δύνανται να έκληφ&συν όJς έπιγράμματα. Δεί· 
γματος χάρι'\' παρα{Ι·έτομεν ένταυ&α τά δύο πρcϊ)τα δίσrιχα, έκ τού ποιήματος εtς 
"Ιωάννην τΟν Ε1Jαγγελιστήν : 

Ίαχijς οVρανlης δβριμε κοVρε 

Στομ&τωv ήμετέρωv δέχvυσο δώρα. 

ΤΟν πρώτον στίχον σχεδΟν άπαράλλακτον (άντl Οβριμε, fiχομεν Ομβριμε) ευρισκομεν 
εtς δίστιχον έπίγραμμα τρύ 822 κώδικας του Βατοπεδίου εις τΟ τέλος τοϋ κατό. 
'Ιωάνγην Εύαγγελίου (πρβλ. Κατάλ. Βατοπεδίου, σ. 167). Τσϊiτο σημαί'\•ει δτι οί 
μεταγενέστεροι (δ κ(ϊJδιξ εϊναι τού ιβ' αi.) έχρησιμοποίουν τα δίστιχα ταύτα ώς έπι~ 
γράμματα : 

Φωσφόρε παρ{fsvlης, φωσφόρε μύf)ων 
"Ημεrέρrι κραδίη φέγγος l&λλοις. 

τα. δίστιχα ταϋτα δεν Jtεριελάβομεν εις τΎιν παρούσαν συναγωγiιν έπιγραμμάτων. 
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Ή γλώσσα τϋ>v Επιγραμμάτων είναι ποικίλη. ΕL.ς τα τοϋ δαχτυλικού 

Εξαμέτρου καl τΟ: ήρωελεγεία χρησιμοποιείται 1) όμηρικ1l. ~Αλλό: καl τΟ γλωσ· 
σικΟν ύλικΟν τΥις κλασσικΥjς Εποχfις Εν Εκτάσει χρησιμοποιείται καl πρΟς αύτΟ 

τείνουν να προσαρμοσ-&οϋν Όλα τα L.αμβικα Επιγράμματα. Δια τΟν λόγον 

αιΊτΟν η γλώσσα τών Επιγραμμάτων δΕν μcΧς βοη{}εϊ να άναχ-θώμεν είς τi)v 

έποχiιν κατα τi]ν Οποίαν ταϋτα Εγράφησαν. 
Γενικώς δ χρόνος τfις συνftέσεως τών Επιγραμμάτων τούτων είναι δύσ· 

κο/.ον ν& δρισ-θ·] &χριβώς. Καl ναl μΕν δια τα ύπΟ Ν ικ1lτα τοϋ Παφ/~αγό
νος καt Μιχα1lλ Άποστόλη γραφέντα Επιγράμματα δυνάμεθα να κα-&οοίσωΕ 
μεν περίπου τΟν χρόνον τfις συγγραφής των, δεδομένου Ο τι δ πρώ;ος έξ 
αυτών 1)κμασε περl τα τέλη τοϋ {}' αίώνος, δ δΕ δεύτερος περl τα μέσα του 
ιε', δια τα U.λλα δμως ε'ίμε-&α 1iναγκασμένοι να &ρκεσ{}ώμεν εLς ύπο-&έσεις. 
eΩς χρόνον συν-θ·έσεως αlιτών ήμείς ύπο&έτομεν τΟν {}' αLώνα, κατ& τΟν 
Οποίον μεγίστη ύπfιρξεν η &κμΥ) τfiς έπιγραμματοποιίας, {}έτομεν δ€ ώς ter
mimus ante quem πολλών έκ τών Επιγραμμάτων τΟν ι' αLώνα, διότι 1lδη 
κώδικες τού ι' καl ια' αLώνος περιέχουν πολλU Επιγράμματα είς εUαγγελι
στάς. "'Ας σημειω-θ-11 τέλος Οτι νομίζομεν δτι δΕν εlναι εtς μόνον δ ποιητfκ 
πάντων τών εlς τοlις τέσσαρας ΕUαγγελιστδς &.ναφερομένων Επιγραμμάτων ι. 

ΕLς τα περl ών ό λόγος Επιγράμματα Εξαίρεται τΟ πρόσωπον έχάστου
Ε-Uαγγελιστοϋ. 'Αναφέρονται χαρακτηρισηκα σημεία τfjς ζωΎ)ς του καl τοϋ 
χαρακτfiρός του καl Εξαίρονται ώρισμένα μέρη τοίί ευαγγελίου των. Τοιουτο
τρόπως τα είς Ματ13·αίον άναφερόμενα Εξαίρουν τΟ γεγονΟς δτι ούτος <<έκ 
τελώνου>> fγένετο ΕUαγγελισηl;, τΟ δ τι είναι ό πριΟτος τών Ευαγγελιστών ι. 

1 Πολλάκις "α Επιγράμματα ΊlλλοιοUνω δια της προσ&Ύικης στiχων τών άνη· 

γρ,αφέων, ο?τω ~ε :παρέ!ουν μεγίστην δυσr.ολίαν εις τΟν έπιχειροι!νtα να τα έχ.δώση. 
Φερομεν μονον εν παραδειγμα: Ό Πατμισ.κ(Jς κώδιξ 334: (ιδ' σ.t.) φ, 8Υ φέρει {t:Jς 

:Επίγραμμα εtς τΟν :Ματ{}·αΙον τΟ ά:-ιόλου&σν : 

Κινών τελώνης, συγκt1ιεί: ~.;α; τοVς λί-θου; 

δΠεν πλάνος σίγησοt·, δρφέως }.ι'iρα 

κa{j' ήμεροϋσ~1', τι}ν λι{jότρο;ι;ον φ{·σtι'. {sic) 

Τουτο, δ)ς f.πlγραμμα εις τΟν Ματ&αϊον, Εξέδωκεν δ Σακκελίων (Πατμ. Βιβλ. σ. 159). 
Τούτ:ο δμως ό.ποτελεt: μέρος του ύπΟ του 'Αλλατίου fκδΟ'&έντος μακρού Επιγράμμα

τος (πρβλ. έπίγραμμα εις τοUς Δ' εί'ιαγγελιστύ.ς),~1~καt εΙνJ.ι δλως διάφορον· LδoV τΟ 

τμfjμα του ποιήματος του Άλλατίου : 

ΈνrαϊJ{jα rι)ν '19-έλγοvσαJ' εϊκότω; λύραν 

κι1ιών τέλος γε συγκινεί: κα[ τοi'ς λί{)ους 

δfJεν π}Δνο; οίγησον Όρφέως λι!ρα 

πόνοις 'Ιωάννης γdρ {jρμοσε ξένην 

κα{}ημεροϋσαν τιΊν λιfJ-ότρο::rοv φ{•σt1'. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ETAlPEIAl; ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΗ0ΥΔ.Ω.Ν "Ετο; ΚΑ' 11 
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δτι &ναφέρει καl περιγράφει τi)ν ένσάρκωσιν τού ΣωτΥjρος _κ.α. τα εϊς τΟν 

Μdρκον αναφερόμενα δ μιλούν περ l τών σχέσεων αύτου πρΟς τΟν κορυφα ίον 

τών Άποστόλων Πέτρον, περl τοϋ δτι ούτος είναι ό δεύτερος ΚUαγγελιστfις 

-Καl περl ώρισμένων σημείων τoii κατ~ αύτΟν Ε\Jαγγελίσυ. Ό Λουκdς έγκω~ 

μιάζεται ώς ίατρΟς σωμάτων καl ψυχών Cίριστος, καl διότι, δ,τι ύπfjρξεν 

ό Πέτρος δια τΟν ΜC1ρκον, Εγένετο καl δ Παύλος διΟ: τΟν Λουκdν, δηλαδ1) 

πνευματικΟς πατiιρ καl «τεχνικΌς παιδοτρίβης>>. Άναφέρεται καl Εξαίρεται 

Επίσης τΟ γεγονΟς δτι δ Λουκάς μνημονεύει τfις παιδικfjς καl μέσης ήλικίας 

τοϋ Ίησου και παρακολουθ-εί ΑυτΟν είς τΟ Ε-Uαγγέλιόv του μέχρι της εLς 

οVρανΟν &ναβάσεώς Του. ΤΟ Ότι είναι τρίτος ΕUαγγελιστΥις καl Ο γλαφυρό~ 

τερος τών Ε-Uαγγελιστών δΕν μένει &παρατήρητον καl άμνημόνευτον &πΟ 

τοUς Επιγραμματοποιούς. Τέλος ό ~Ιωάννης, είς τΟν Οποίον &ναφέρεται ό 

μεγαλύτερος &ρι{}μΟς Επιγραμμάτων, Εγκωμιάζεται δια η)ν &ρίστην δογμα

·-τικήν του << ••• Εν ϋψει δογμάτων I πρώτος, μέγιστος, Ciκρος, &ρχη καl τέλος>>. 
Είναι παρ\tένος, 1ΊΥαπημένος του Εκ τfις Παρ{}ένου τεχitέντος ~lησοϋ. Είναι 

·υίος καl γόνος τiiς βροντijς. 

Γεγονότα, δπως τΟ τού ΜυστιχοϊJ Δείπνου, κατα τΟν Οποίον δ ~Ιωάννης 

επεσεν είς τΟ στij{}ος του Ίησού, περιβάλλονται &πΟ το\Jς ποιητδ:ς τών Επι

γραμμάτων μΕ α'ίγλην μυστηρίου καl γίνονται &.ντικείμενα Επαίνου και εγ

κωμίου. ΤΟ δη δ Ίωάννης ώμίλησε περι τοϋ Θεοϋ Λόγου ό όποίος «ήν έν 

&ρχίϊ» &ποτελεί Επίσης γεγονΟς Clξιον έξάρσεως. 

Τα Επιγράμματα τέλος τα εLς τα Μηναία φερόμενα κυρίως όμιλοϋν περl 

τοίi τρόπου και τοίi χρόνου τού ftανάτου έκάστου ΕUαγγελιστοίi. 

~Άς σημειω{}ιl &κόμη δτι ή Επίδρασις τών ΕUαγγελίων Επι τcl. Επιγράμ

ματα, έκτΟς τοίi δτι είναι φυσική, Ερμηνεύεται καl Εκ του γεγονότος δτι τα 

Επιγράμματα ταϋτα προετάσσοντο τών οίκείων Εύαγγελίων, τι\1έμενα κάτω

{}εν τών κανόνων τού ΕUσεβίου, τών ύπσ&έσεων έκάστου ΕUαγγελίου η τών 

κεφαλαίων αUτοίi και ϋ.λλων βιογραφικών σημειωμάτων έκάστου Εύαγγελι

στοίi, εΙς τα όποία, πλ1)ν τών Cί.λλων, &νεφέρετο καl δ τόπος και δ χρόνος 

τiiς συγγραφilς τού ΕUαγγελίου καί1c0ς καl αί σχέσεις τών ΕUαγγελιστών 

προς τοl!ς Άποστόλους Πέτρον καl Παύλον κ.λ.π. 

Πλην τών Επιγραμμάτων τcl. όποία σαφώς &ναφέρονται εί\; τοUς ΕUαγ· 

γελιστάς, ύπάρχουν καl CJ.λλα, δευτερευούσης σημασίας, τι{tέμενα εLς τfιν άρ

χfιν 11 τΟ τέλος έκάστου χειρογράφου Ε-Uαγγελίου Εξαίροντα την &ξίαν τώv 

διδαγμάτων αUτοίi καl προτρέποντα τΟν &ναγνώστην εLς συμμόρφωσιν πρΟς 

αUτα κ.λ.π. 

~Επίσης U.λλα Επιγράμματα άναφέρονται άποκλειστικώς εΊ.ς τcl ζψα, τα 

όποία ή παράδοσις, Εκ τiiς ~Αποκαλύψεως δρμωμένη, συνεσχέτισε μΕ τοUς 

Εύαγγελιστάς' τοιαύτα π. χ. είναι δ λέων σχετισfiε'iς μΕ τΟν Μάρκον, ό μόσχος 

μΕ τΟν Λουκάν, ό &ετΟς μΕ τΟν ~Ιωάννην, Ο.γγελος με τΟν Ματ{}αίον. Τούτων 

1 
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συχνα γίνεται σύγχυσις καl ή Εναλλαγη δΕν είναι- σπανία. τα τοιούτου ε'ίδους 

Επιγράμματα δΕν περιλαμβάνομεv είς τ1}ν παροϋσαv μελέτηv. ~Επίσης &πε· 

κλείσαμεν καl τα μακρα και Εκτενfi ποιήματα είς ΕUαγγελιστάς 1
• 

CH παροϋσα συλλογη και Εκδοσις τών εLς Εύαγγελιστας Επιγραμμάτων 

δΕν &ξιοί δτι ε'ίναι πλήρης καl άρτία Εκδοσις. Τοιαύτη Εξ Clλλου είναι άδύ

νατον να yίνη ύπΟ τας σημεριν&ς συvί1ήκας. 

<Ημείς προσεπαfi·ήσαμεν να συλλέξωμεν κal συγκεvτρώσωμεν Επl τΟ 

αUτΟ τα διεσκορπισμένα καl λησμονημένα, τινα δΕ καl &νέκδοτα, Επιγράμ

ματατα εLς ΕUαγγελιστάς. 

Σκόπιμον Ε&εωρήσαμεν να &ναφέρωμεν είς f:κασrον Επίγραμμα τας 

πηγας δ\1εν τΟ παρελάβομεν, όSστε να διευκολύvωμεν τΟν έπιfi·υμοϋντα ν" 

&σχολη&ίϊ μΕ παρομοίαν έργασίαν. 

ΤΟ κριτικΟν ύπόμνημα δΕν Εβαρύναμεν μΕ γραφUς δευτερευούσης σημα

σίας. Λέξεις, οίαι Θεός, Λόγος, Μdρκος κ.λ.π., at όποί~ι δια μικρών γραμ~ 
μάτων Εφέροντο εLς τοUς κώδικας Εγράψαμεν διU κεφαλαίων χωρlς να τΟ 

δηλώσωμεν, ΕκτΟς αν τοϋτο ήτο &.παραίτητον. ΤΟν τονισμΟν και την στίξιν 

Εκανονίσαμεν συμφώνως πρΟς τοUς κανόνας τilς γραμματικfiς καl τοϋ συν· 

τακτιτοϋ 2
• 

ΑΘ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

1 Ποίημα Lαμβικόν, έ:;ι; 35 στίχων συγκείμενον, εϋρομεν εlς τΟν ύ;τ;' δ.ρι-&. 190 
κώδικα (ι ζ' αί.) του Μετοχίου ~ου Παναγίου Τάφου. Τουτο, κα-&' δσογ γ-νωρίζομε'\', 

είναι ανέκδοτον. 

φ. 103r , Αρχ. Βροντι~ν συνιστ{j καl τΟ πυρ συνεξ, .. 
"Υδωρ καταρρεΊ καi σκεδάζει τιΖ νέφη. 

Τελ. Καl χειραγωγεΊ καi καταυγάζει πλέον 

'Ημaς όδηγων πρΟς τρίβους οVρανlους. 

2 τα του Μιχαi)λ 'Αποστόλη επιγράμματα, άφήσαμεν ι:'i&ικτα, δtότι, ώς μαρ

τυρεί ό Λαούρδας (σ. 173), ό κώδιξ είναι α-Uτόγραφος. 



260 'Α&. Κομί·νη 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

~Αλλάτιος Λ έ ο ν τ ο ς Ά λ λ α τ ί ο υ, De libris et rebus Eccle-
siasticis Grrecorum, dissertationes et obseι-yationes 
νarire, Partsiis, 1646. 

Anth. Palat. F 1' e d. D ίί b n e r, Epigrammatum Anthologia l_)ala-
tina, Parisiis, edit. Ambr. FiΓm- Didot, 1871 (Τα τ&ν 
χριστιανών επιγράμματα)', 

Βέης Ν ί κ ο υ Α. Β έ η, Κατάλογος τ&ν •Ελληνικώ\• χειρογράφών 
κωδίκων τfjς Εν Πελοπον'\'1lσφ Μονfjς τοϋ Μεγάλου Σπη

λαίου, τόμ. Α', έν 'Α&Ίl·ναις, 1915 (ό δεύτερος τόμος δεν 
έξεδόftη ακόμη), 

ΓρηγόριοςΠαλαμiiς Πρ. Λ. Σωφροο,•ίου fΕUστρατιάδουJ, •Αγιο
ρειτικι:Ον κωδίκων σημειόJματα, Γρηγόριος δ Παλαμάς, Α', 
1917 σσ. 49-62. 

Coxe Η e n r i c i Ο. C ο χ e, Catalogi codicιιm manuscripto-
rum Bibliothecre Bodleianre. Pars prima ι-eceηs1onem 
codicum Grrecorum contineηs, Oxonii, 1853. 

Cyrillus S a 1 v a t ο r i s C y r i 11 i, Codices Grceci Mss Regire 
Bibliothecce Borhoηicre, tom. Ι, Neapoli, 1826. 

Εiιστρατιάδης : Σ ω φ ρ·σ ν ί ο υ Ε {J σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, ΕVαγγέλω·ν Μαρίας 
της Παλαιολογίνας, Εν Άλεξανδρείq;, 1911. 

Fabricius J ο. Α 1 b e r t i F a b r i c i i, Bibliothecre Gnecre Liber 
V, Hamburgi, 1712 (περιέχει ιiκριβfj άνατύπωσιν του προ
μ-νημονευ-&έντος έργου του 'Αλλατίου). 

Ζωμαρίδης Ε υ γ ε ''· Ζ ω μ α ρ ί δ ο υ, Die Dumba 'sche Evange-
lieη- Handschrift Yom Jahre 1226, Leiρzig, 1904 (πρό

κειται περl του χειρογρό.φου τfjς Γενναδείου Βιβια&1lκης, 

Ό κώδιξ οίiτος Εδωρή-&η Εσχάτως εtς τ1Ίν 00ς Ciνω Βιβλιο
<&ήκην ύπΟ τfjς κ. 'Ελέ-νης Δ. Στα-&άτου. Ό Ζωμαρίδης 
εκδίδων τα Επιγράμματα του κώδικας τούτου εϊχε ύπ' ΟψL'\' 
του Cίλλους κ(όδtκας· τfjς Άγίας Λαύρας Πε?,οπον'\'1lσου, το_ϋ 
Μεγάλου Σπηλαίου καί τfjς ΑΊ'Jτοκρατορικfjς Βιβλιο-&ήκης 
της Βιέννης), 

Heinsius D a η i e 1 i s Η e i n s i i, Arίstarchus Sace~ sive ad 
Νοηηi in Johanηeη1 l\fetaphrasin exercitationes, Lug
duni Bataνoruιn, 1627 

•rεροσολ. Βιβλ. • Α{:}· α ν. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, <Ιεροσο-
λυμιτικiΊ ΒιβλιοiJ.-rlκ.η, 4, Εν Πετρουπόλει, 1899. 

Καλλίμαχος Π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ, 
Συμπλ1]ρωμα τfjς Πατμιακijς ΒιβλιΟ'&ψ.~ης, Ε.Φ., 12, 1913. 
(ΤΟν εν σσ. 391 · 392 περιγραφόμενον κ.ώδικα (40) ΨΟΕ', 
&ναζητήσας δέν εύρο-ν εν τij Βιβλιο'fi·ήκη της "Ι. Μονijς 
'Ι ωά ν νου του Θεολόγου εν Πάτμφ). 

. 
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Κατάλ. Βατοπεδίου : 

Κατάλ. ΛωΊρας 

Κουτλουμουσιαν6ς 

Κυπρ. Σπουδαi 

Λαούρδας 

Martini 

Martini - Bassi 

Πατμ. Βιβλ. 

Stornajolo 

Tischendorf 

Σ ω φ ρ. Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ - 'Α ρ κ α δ ί ο υ Β α τ ο· 
π ε δ ι ν ο υ, Κατάλογος των Ε-ν τft ΊερQ- Μονfι Βατοπεδίου 
ιiποκειμένων κ.ωδίκων, έν Κανταβριγί~, 1924 . 

Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ - Σ π υ ρ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, 
Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας, εν Κα-ντα· 
βριγ(ι;<, 1925. 

Β α ρ 'I'J· ο λ ο μ α ί ο υ Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ο υ, "Υπό
μ'\•ημα ΊστορικΟν περl τfjς κατό. τijν Χάλκη-ν Μο\•fίς τijς 
Θεοτόκου, εν Κωγσταντινουπόλει, 1846 (Ό ύπ6 Βαρ&ολο
μαίου του Κουτλουμουσιανοϊ:ί δια μακρών περιγραφόμενος 
κώδιξ, σήμερον δεν ύπάρχει έν τft ώς ιiνω Moνfi, πρβλ. 
Μητροπολίτου ~Α<&ηναγόρα του άπό 

Π ρ ω τ ο σ υ γ κ έ λ λ ω ν, Περιγραφικός κατάλογος των 

χειρογράφων τijς Εν τft Νήσφ Χάλκη "Ιερdς Μονijς τij_ς 
Παναγ(ας, ΕΕΒΣ, 10-13 (1933 -1937). 

Π α ρ {1- ε ν ί ο υ Ί. Κ ι ρ μ ί τ σ η, ·ο ιiρχιεπίσκοπος Κύ
πρου Παtσιος καί ό i.διόχειρος αύτου κώδιξ, Κυπριακαi 

Σrι:ουδαί, 2, 1938, σσ, 1-30 (Οi5τος διατηρε'ί κατό. τfιν έκ
δοσιν των έπιγραμμάτων τΟ:ς άνορft-ογραφίας του κώδικος-). 

Β α σ ι λείο υ Λ αού ρ δ α, Μιχω)λ 'Αποστόλη &νέκδοτα 
·Επιγράμματα, ΕΕΒΣ, .20 (1950) σσ. 172-208. 
Ε. Μ a r t ί η i, Catalogo di Manoscritti GΓeci esistenti 

nelle Biblioteche Italiane, vol. Ι, parte Ι, Milano 1893 
vol. ΙΙ, JΊ1ilano 1902. 

Α e m. Μ a r t ί n i e t D ο m. Β a s s i, Catalogus codi
cum Grcecorum Bibliothec<:e Ambrosian<:e, tom. Ι, Me
diolani 1906. 

•i ω ά ν ν ο υ Σ α κ κ ε λ ί. ω ν ο ς, Πατμιακη Βιβλιο{}ήκη, 
• • Α&ήηjσL'\' 1890 ('Ο Σακκελίων έκδίδων τα επιγράμματα 

-- τ&'\• κωδίκων .της Πάτμου μεταβάλλει τijν γραφijν πρΟς τΟ 
κατα την γνώμην του όρ&ότερον, χωρlς να τό δηλο'ί πάν~οτε). 

C ο s i ill i S t ο r η a i ο 1 ο, Codices Vrbinates Grreci 
Bibliothec<:e Vaticanre, Romre 1895. 

C ο η s t. Τ i s c h e η d ο r f, Anecdota Sacra et Pro
fana, Lipsire 1855 (Οiίτος &ναφέρει (σσ. 26.- 27) δτι εξέ~ 
δωκεν &λλαχου τα επιγράμματα ύπ3 &ρ. 2 είς .Ματ{tα'ϊον, 

2 εις Μάρκον, 2 εις Λουκάν καl 4 εi.ς Ίωάννην. Λέγει 

ωσαύτως ('Έ,•&' &ν.) δτι lίλλο&εν όρμό)μενος εξέδωκε τά 
α-ότα επιγράμματα και. ό Matthreius. 'Αμφο~έρ.ας τό.ς εκ
δόσεις επιμόνως άναζητήσας δΕν ηδυνή&ην νά εϋρω). 
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Ι. SIGLA COD!CUM 

Θ = Patmiacus (42) ΨΟΖ' aut 7 (secundum recensionem novam) ΧΙ s. 
V = Vatoρedinus 937, ΧΙ s. 
Λ = Biblioth. Parlaιuent. Gr. 2, ΧΙ s. 
C = Athon. Lavrre Α 22, ΧΙ s. 
Ν' = Biblioth. Nation. Gr. 57, ΧΙΙ s. 
G = Gennadei Biblioth. Ath. ΧΙ!! s. (1226) 
Ρ = Patmiacus 94, ΧΙΙΙ s. 
S - • 81, XIV s. (1345) 
R :.. 334, XIV s. 
Η = Athon. Lavι-re Α 10, XIV s. (1337) 
Ν = Biblioth. Nation. Gr. 151, XIV s. 
Α = Patmiacus 373, XVI s. 
Χ = Const. Metochii S. Sepulchri 190, XVII s. 
Cr = Biblioth. Archiepisc. Cypri 1, XVIII s. 

Π. SIGLA CODICUM: ΙΝ CATALOG!S ΕΤ LIBRIS DESCRIPTORUM 

Μ = Athon. Lavrre Α 29, Χ s. Γρηγόριος Παλαμάς, σ. 54. 
Σ = » Α 32, Χ s. » » σσ. 54- 55. 
Ο » » Α 37, Χ s. Κατάλ. Λαύρας, σ. 5. 

, L » » Α 21, ΧΙ s. » » σ. 3. 
Φ » Α 23, ΧΙ s. Γρηγόριος Παλαμάς, σσ. 53~ 54. 
Φ' » » Α 34, ΧΙ s. Κατάλ. Λαύρας, σ. 5. 
Ψ - » Α 12, XIV s. » » σ. 2. 
Τ = Biblioth. Univeι-sitatis Lips. Χ s. Tischendorf, p. 26. 
Τ' = Moscov. apud Tiscl1endorf » pp. 26 ~ 27. 
Ti = Cahiι-ensis » » » pp. 26 ~ 27. 
Χ' = Const. Metochii S. Seρulchri 275, ΧΙ s. Ίεροσ. Βιβλ., σσ. 254: ~ 255. 
Pal. = Palreologinre Xli s. Εlιστρατιάδης, σ. 46. 
Κ = Monast. Deiparre Chalcre, ΧΙΙ s. Κουτλουμουσιανός, σσ. 94 ~ 96. 
Ε' = Vatopedius 922 ΧΙΙΙ s. Κατάλ. Βατοπεδίου, σ. 171. 
Ε ~ » 247 XIV s. » » σ. 54. 
Β = Patmiacus (40) ΨΟΕ' XV s. Καλλίμαχος, σσ. 391 ~ 392. 
D = Biblioth. Borbonicre, ΧΙ s. Cyri11ns, pρ. 5 ~ 6. 
Q Bodleianre, ΧΙ s. Coxe, στ. 47 ~ 48. 
Ω Vaticanre, ΧΠ s. Stornajolo, pρ. 5 ~ 8. 
Δ = Biblioth. Palatin. Parmens. ΧΙ s. Martini, vol. Ι, parte Ι, pp. 188 ~ 189. 
Δ' = Biblioth.Musei Nation.Palerm.,XII ~ ΧΙΙ[ s. Martini,vol. Ι, parte I,p.143. 
Mr = Biblioth. Vallicellanre Rωn. XIV s. » vol. ΙΙ, p, 71. 
Mq = » » » XV s. » vol. Π, ρp. 76- 77. 
W = Biblioth. Ambrosianre, XIV s. Martini ~ Bassi, ρp. 394 ~ 395. 
F = Florentinus, Heinsius, ρp. 270, 271, 276. 
Ps = Parisinus Grrecus 1744, Λαούρδας, σσ. 172~202. 
Π = Pelopon. Ma,?;n. Speluncre 42, XVI s. Βέης, σ. 45. 
Π' » Ζωμαρίδης ρ. 14. 
Ζ - » S. Lavne » pp. 11, 15, 16, 18. 
Al = , Αλλάτιος, pp. 39 ~ 43. 

.I 

Α' ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΙΣ 'ΓΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

1 

Α η t lι. Ρ a 1 a t, Ν ο 83. Κατάλ. Λαύρας, σ. 2. 

Γράψε Θεού σαρκώσιος [ξοχα fJαύματα πάντα 

Ματ{}αίος σελίδεσσιν, έπεl λίπε δώμα τελώνου. 

2 

Codd. G, f. 54r. S (&να δύο στίχοι Uπf:ρ καl UπΟ τf)ν ε'tκόνα τοϋ Εύαγ~ 
γελιστού). Ν, p. 11 (ev σ. 13 οί δύο τελευταίοι στ(χοι εκ νέου γεγραμμένοι). 

Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, p. 12. Π α τ μ. Ε ι β λ., σ. 56. Τ ί s c h e η d ο r f, ρ. 26 
(μόνον γραφάς τινας). Η e i n s i u s, p. 271. Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σ. 3. Κ α~ 
τ ι§; λ. Β α τ ο π ε δ ίο υ, σσ. 54, 171. Κ α λ λ ί μ α χ ο ς, σ. 391. 1\Ι a r t ί n i ~ 
Β a s s i, tom. Ι, ρ. 394 (μόνον οί ·στίχοι 1, 4). C ο χ e, στ. 47 (μόνον δ στί.χος 1) 1

• 

Ματ{}αίου τόδε τοVργον, άριστοπόνοιο τελώνου, 

δς τόκον έφρασε {}είον δ.πειρογάμοιο γυναικός, 
η τέκεν U.σπορον υίόν, δν ού χάδεν ούρανός εύρύς, 

Χριστόν δ.εt ζώοντα Θεόν, βροτόν αύτόν έόντα. 

3 

Cod. Λ, f. Rv (τΟ επίγραμμα τούτο είναι, κα-&~ Οσον γνωρίζομεν, 

&νέκδοτον) 2
• 

Τίjς <ε~>σεβείας {}ερμος wν {}εηγ6ρος 

~Αποστόλων τε τών σοφών συνεργάτης, 

lι Μαχ{}αίος lγραφε Θ. σαρκώσεως ... Ψ 2 σελίδεσ~ ... δ6μα . .. Ψ 
2ι ante ν. 1 in G hic v, fertur : Ματ{}αίος lξέφηνε σάρκωσιν {}-ε! αν. 1 τόδε 

τ' ούργον TTi τ6δε lργον GSEETΈWQ 'τόδ' lργον Ν 2 δ τ. εγραψε TTi ό' τ. 
έφρασε Τ' δς πόνΟ?' F s Ci. vΊa τΟν oV χ. L Ον ούχάδεν ΝΕ' οVχ... ούρανΟς 
εVρείν Ε 4 δ.ειζώοντα NSEE'l:<' 

3ι < εV >σεβείας legi 

1 Οίiτος λέγει Οτι τΟ Επίγραμμα τοiίτο ιiποτελεtται εκ πέντε στίχων. 
2 ΤΟν κώδικα περιέγραψε δ Ν. Βέης ύπΟ την έποπτείαν Σ. Λάμπρου (πρβλ. 

ΝΕ, 6, 1909, σ. 101 σημ.) εν ΝΕ, 1, 1904, σ. 91, δπου οί στίχοι Ονομάζονται γνω~ 

στοί, παραδόξως. 
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.1Ι.fατfJαίε, μύστα nj; Ο.νω {}εωρίας, 

Εύαγγελιστijς πρώτος, ώς δεδειγμένος, 

άνιστόρησας τΟν {}εόκριτον λόγον. 

Καl νiίν παράσχου τcp σοφουργcp δεσπότη 

ταίς σαίς γε λιταίς Χριστόν ίλεωμένος 

αρςαι κρατfjσαι τοϋ {}εοστεφοϋς κράτους 

έ1ι άπλέοις τε καl γαληναίοις χρόνοις 
- 1 , 1 ~ , 

πατουvτα και τρεποντα τους ενα1•τιους 

καl τd πρΟς εύσέβειαν έξησκημένος. 

4 

Codd. V, f. 13v. Ν, p. 11. 
Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ό ς, σ. 94. Ζ ω μ α ρ ί δ η ς! ρ. 11 σημ, 10. S t ο r~ 

η a j ο 1 ο! p. 5 (μόνον ό στίχος 1). 

5 

co πρlν τελώνης και σχολάζω ν τοίς φόροι ς 
Εύαγγελιστf)ς νVν δέδεικται προ σφόρως, 

Ματ{}αίος ό κράπστος έν {}εηγόροις-

τf)ν του Λόγου γdρ σαρκικ1)ν ένδημίαν 

κα{)ιστορεί τε καl σαφώς διαγράφει. 

5 

Codd. G, 7v (καταλογάδην). Α, f. 447v. Η, I, 3v (ο! στίχοι ofitoι 

άποδίδονται είς Νικήταν φιλόσοφον τΟν Παφλαγόνα). 

Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, pp. 10- 11. Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ό ς, σ. 95 (μόνον 

oL πέντε τελευτα'ϊοι στίχοι}. Τ i s c h e η d ο r f, ρ. 26. Κ ατά λ. Λ α ύ ρ α ς, 

σ. 2. S t ο r η a j ο 1 ο, p. 5 (μόνον ό στίχος 1. Οί στίχοι άποδίδονtαι ε'ίς τινα 

Νικ1lταν, ό δε Stornajolo κακώς itπο1%τει Νικήταν τόν Σερρ<ί)ν). 

5 

ΤΟν έκ τελώνου {)αύμασον {}εηγόρον 

Εύαγγελιστf)ν πρώτον έκλελεγμένον, 

όλέ{}ριον λιπόντα κέρδος χρημάτων 

καl ζώντα κερδάναντα τΟν Θεδν Λόγον, 

έfJνη μα{}ητεύσαντα πάντα καί κόσμον, 

καλώς τελωνήσαντα και σωτηρίως. 

37 codice corrnpto, versus non legituΓ 
48 1ιΙ. κράτιστος VZ 4 τ.τ.λ. σαρκικi71' ΝΖ 5 &ναγράφει pro διαγράφει Ζ 

5ι τδv lκ τελονων G 2 εVαγγελιστα G 3 λοιπrίντα G 4 τδv om.G 5 {}av· 
ματεύσαντα pro μα{}ητε{;σαντα G πάηα oιn.G- v. 5 οιη.Τ 

JO 

5 

Συναγωγt) Επιγραμμάτων εlς τοUς τέσσαρας Εfιαγγελιστό.ς 

JJfατfJαίος ούτος, 8ς διδάσκει συγγράφων, 

chς εν σαγήνη τιϊ ffεοπλ6κφ βi βλφ 

πλέκων τd Dεία τοϋ κε-νω1Jέντος Λόγου 

καl σάρκα προσλαβόντος έκ τfjς ΠαρfJένου, 

τψ ζi;Jντι καl τρέφοντι τdς ψυχdς λόγφ 

ζωγρεί πρΟς εύσέβειαν iΊ.νfJρώπων γένος. 

6 

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ a ς, 1, σ. 54. 

eo χ{Jες τελώνης, σήμερον σεσωσμένος 
η)ν τοϋ Λόγου σάρκωαιν ένfJάδε γράφει 

δι~ ljς τελώνης και φονεύς, εί'περ {}έλει, 

Εύαγγελιστf)ς γίγνεται {}εογράφος. 

7 

• Α λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 40. F a b r i c i u s, p. 28. 

Σελασφ6ροις λάμψεσι τοv Παρακλήτου 

τΟν νοϋν έλλαμφfJείς, dι ΜατiJαίε {}εόπτα, 

τήν τοϋ Λόγόυ σάρκωσιν, άφράστφ τρόπφ, 

κατήγγειλας άριστα τfj χfJoνl πάσn. 

8 
Άλλά τ ι ο ς, p, 40. F a b r i c i u s, pp. 28- 29. 

Ώς μαργάρους δώδεκα Ματffαίος λ6γους, 

πλοϋτον νοητδν χριστιανικφ στίφει, 

Ον καl κρατοϋvτες ένδον έν στέρνοις, φίλοι, 

κόσμον φύγωμεν καl ματαίας φροντίδας, 

έκείνος ώσπερ τών τελωνών τήν λύμην 

και πρΟς χαρdν δράμωμεν, Χριστφ, έv τάχει. 

9 
1\:ί a r t i n i, vol. Ι, parte Ι, p. 188. 

Tf)v βίβλον, ην 'έγραψε ταύτην ΜατfJ-αίος, 
κρατών άvαπτύσσωv τήν γνώσιν λέγει 

265 

57 διδάσκων συγγράφων ΤΗ διδάσκων συγγρJφει Α ιο κ.σ. λαβάντος Α προΜ 

.λαβάvτος G ιι καl ζ. ΗΚ 

78 λόγου Al 
8ι pro δώδεκα forsitam δέδωκε 8 κρατούντες scripsi κραταιοϋντες Al 
92 forsitan post άναπτύσσωv addendum τε pro metri concentione 
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τijς μυστικijς τε καt ζένης τοϋ Κυρίου 

σαρκώσεως τδ {Ιαϋμα πρΟς πάσαν χ{}όνα, 

σαφώς διδάσκων καl βοών κα{}~ ήμέραν 

τΟν Χριστδν fίξειν του βροτών κρίναι γένος. 

10 

Λ αού ρ δ α ς, σ. 179. (Ot στίχοι τοίi Μ ι χ. Ά π οστό λ η). 

Βίον μισήσας τοV τελώνου, τρισμάκαρ, 

καλοϋντι Χριστψ 1jκολούfJησας πό{}φ. 

Πϋρ δεκάτn κατέκαυσε λιρδν ΜατfJαίον έν 8κτn 1
• 

ΟVρεος έν λοφιfj ΜατfJαίφ έδωκε Χριστός 

ραϋδον έχειν fι δη μυρί' έοργε καλά. 

11 

Μ η ν α t ο ν Ν ο ε μ β ρ ίο υ ε κ δ. Β ε ν ε τ i α ς, ή μ. 16η. 

<<Σώζεις 'Ιησοϋ καί τελώνας· .Σοί χάρις». 

Οϋτω βoif. Ματffαίος έκ πυρδς μέσου. 

Άκάματον Ματ{}αίον πϋρ δεκάτη κτάνεν έκτη. 

Β' ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΡΚΟΝ 

1 

Α n t h. Ρ a 1 a t. Ν ο 85. Κ ατά λ. Λ αύρα ς, ί:J. 2. 

Ού κατ' έπωνυμίην Αlγύπτιον ελλαχε λαόν 

δρφνη, έπεί φωνijς Μάρκου έδεκτο φάος. 

2 

Codd. G, f. 84r. Ν, f. 86'1.'. S (&να δύο στίχοι UπΕρ καl ύπΟ η)ν είκόνα 
του Εf>αγyελιστου). 

Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, p. 14. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 56. 'Α λ λ ά τ ι ο ς, pp. 40 ~ 41. 
Fabricius, ρ.29. Heinsius, ρ.270. Κουτλουμουσιανός,σ.95, 
Ί ε ρ ο σ. Β ι β λ., σ. 254, Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, σ. 46. Κ ατά λ. Δ αύρα ς, 
σ. 5. Κ ατά λ. Β α τ ο π ε δ ίο υ, σσ. 51 καL 171. Κ α λ λ ί. μ α χ ο ς, σ. 391. 
Μ a τ t i n i~B assi, tom. Ι, p. 394 (μό·νον οί στίχοι 1, 4). l\I a τ t i η i, vo 

94 τΟ scripsi τε Δ 5 κα-&ημέραν Δ 

1ι Μaρκον oV κατεπώνυμε δοVναι τΟ πτύον Sλαχε l.αΟν Ψ 

1 Δηλ. Νοεμβρίου. 

Ί 
Συναγωγ1) Επιγραμμάτω'\' εLς ταUς τέσσαρας Ε{,αγγελιστας 267 

ΙΙ, p. 76 (μόνον ό στίχος 1). τ i s c h e η d ο Γ f,- p. 26 (μό\'0'\' την άρχην καί 

τινας i'f.λλα, γραφάς). 

•Όσσα περl Χριστοίο ffεηγόρος l!{}νεα Πέτρος 

κηρύσσων έδίδασκεν άπδ στομάτων έριτίμων, 

ένffάδε Δfiiρκσς U.γειρε καί εν σελίδεσσιν ΙJ{}-ηκε· 

τοVνεκα καl μερόπεσσιν εύάγγελος άλλος f.δείχf}η. 

3 

Cod. Ν, f. 87r. 
Ζ ω μ α ρ L δ η ς, ρ. 14 σημ. 2. Κ ατά λ. Β α τ ο π ε δ ίο υ, σ. 54. Κ α~ 

τ ά λ. Λ αύρα ς, σ. 5. 

'Έργον άριπρεπ8ς έκ μεγάλου Πέτρου μυηffείς 

Μάρκος έτευζε τόδε πνεύματος έν σοφίr;. 

4 

Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σ. 3. 

Πέτρου iJεσπεσίοιο πάϊ ς. καί μύστης jfaρκος 

τήνδ' ίερην ζαffέην τε βίβλον {}έτο κοινΌν Ονειαρ, 

τijς 1 U.ρχη βάπτισμα Θεοϋ ίδε {J.αύματα πλείστα 

καί τέλος είς· πόλον άρσις 'Ιησοϋ παμμεδέοντος. 

5 

Codd. V, f. 128v. G, f. 52v (καταλογάδην). Ρ, f. 53v. Α, f. 448v. 
C, f. 125r. 

τ i s c h e n d ο r f, p. 27. π α τ μ. Β L β λ., σσ. 59 και 169 σημ. 3 (δπου 
εκδίδεται πρόσ-&ετος στίχος). Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, p. 12. Κ ατ ά λ. Λ α ύ Q α ς, σ. 3. 
S t ο r n a j ο 1 ο, ρ. 6 (μόνον ό στίχος ι· U.ποδίδΟ'νtαι _δε οί στίχοι είς ΝιΚ'ι'1ταν 

φιλόσοφον τΟν Παφλαγόνα). 

Υίδν Πέτρου, τΟν Μaρκον, ή {}εία χάρις 

τί{}ησιν άλλην άρραγεστάτην πέτραν, 

κρηπίδα καί σφραγίδα τfjς Έκκλησίας, 

22 lδίδαξεv BE'Fr' Pa1. lρετίμωv GX' 3 Πέτρος pro Μiiρκος NF et μακά-
ριος pro Μaρκος Ε 

3ι Πέτροιο μνησUεlς Ε 

42 τήvδ' scripsi υ)'' δ' L 
5ι ante v. 1 Ό δευτερεύωv Μaρκος εν fJεογράφαις (quί quίntus ν. epigram. 

6 est) Α ΤΟΨ Π. Α 2 πέτρα Ρ 

1 Δηλ. της δποίας βίβλου 11 ταύτης της βίβλου. 
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Εύαγγελιστην δεύτερον fJεηγόρον· 

έξ ofJ μυη{}ε'ίς τών {}-εσπρεπεστάτων 

l!ργων ~Ιησοϋ, σκέπτεται τδ βιβλίον, 

Υίδν Θεοϋ τΟν Χριστόν έκ προοιμίων 

λαμπρώς διδάσκων καl σαφώς dναγράφων. 

6 

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ ϋ. ς, 1, σσ. 54- 55. 

Δέων ό Μliρκος εύρε{J.εlς έκ τών λόγων, 

φρικτών βρυχη{}μών έξερεύγεται κτύπους, 

οϋς ή κτίσις πτήξασα, δορκάδας δίκην, 

τοVς δυσπλόκους πέφευγε τijς πλάνης βρόχους. 

7 

Codd. Ν, ff. 86v, 87r. Α, f. 448r. Η, f. 73v. 
Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 169 ση μ. 3 (τέσσαρες στίχοι). Κ ατά λ. Λ α ύ ρ α ς, σ.2 • 

.S t ο r η a j ο 1 ο, p. 6 (μόνον ό στίχος 1) 1 • Μ a r t ί η i, vol. Π, p. 76. 

Πέτρου μυη{}ε'ις τοίς άπορρήτοις λόγοις, 

την τοϊi Θεοϊi κένωσιν είς βροτών φύσιν, 

έν ι] τδ διπλοVν, ων Θεάν{}ρωπος, φέρει, 

ταύτην κα{}εξfjς συντί{}ησι πανσόφως 

ό δευτερεύων JJfδ.ρκος έν iJεογράφοις. 

8 

Cod. R, f. Sv. 
Άλλάτιος, p. 41. 1:<--.abΓicius, p. 29. Πατμ. Β ι βλ., σ.159. 

''Ι ε ρ ο σ. Β ι β λ. σ. 254. C ο χ e, σ-ι;, 47 (μόνον ό στίχος 1 ώς συνέχεια άλλου). 

Λόγων ό Μiiρκος την άείρρυτον χύαιν, 

εlς πλij{}ος Sκκένωσον, άντλήσας, Οπως 

κόσμος παρηγόρημα τοϋ δίψους λάβn. 

513 tρyον G 7 Υtώ,, Α 

73 {}εανfJρώπως Α 5 ό δεύτερος Μ. Η ν. quintus omisus est apud Α (addi
tus vero epigrammati 5, quod sequitur in Α) 

Sι y. om.R λέγων Al χάριν Q 2 εlς om.R iκκέ1ιωσεν Χ' δτι pro δπως 
Al 3 κ. παρηγώ ρημάτων δlψος λάβοι Al λάβει R 

1 Ούτος &ναφέρει δτι ό 1\fatthreius Εξέδωκε τΟ Επίγραμμα τουτο· τήν εκδοσιν 
δεν εΙδον. 

I 

I 

5 

5 

Συναγωγή ε'"ιγραμμάτων εtς τοiις τέσσαρας ΕiιαγγελιστCι.ς 

9 
Άλλά τ ι ο ς, p. 4:1. F a b r i c i u s, p. 29. 

την lί.φραστον γέννησιν τ1)ν πρΟ αlώνων 

καl υ)ν πρΟς ήμiiς σαρκικι)ν παρουσίαν 

ό llfiiρκoς ό πάνσεπτος διατρανώσας, 

τοϋ ΘεοV Λόγου, φρυκτωρεί πiiσαν κτίσιν. 

10 

~Α λ λ άτι ο ς, p. 41. F a b r i c i u s, p, 29. 

JJ!lδ.ρκος προβάλλει τοVς {}εηγόρους λόγους 

lλκει πλάνης τε και σκότους βροτών γένος 

πέμπει τε πρΟς φώς η]ς άλη{}ε{ας τάδε. 

Τοίνυν δράμωμεν εύσεβώς πάντες, φίλοι, 

κόσμον λιπόντες τΟν μάταιον καl πλάνον, 

πρΟς δεσπότην εϋσπλαγχνον, εVμενij λίαν. 

11 

Μ a r t i η ί, Yol. Ι, parte Ι, p. 188. 

~Επέaχε χείρα Μδ.ρκος δρη τοϋ γράφειν, 

έπεl τΟ σεπτδν και πυρίπνοον στόμα 

τούτου διετράνωσεν εlς πδ.σαν κτίσιν 

ΘεΟν φάνέντα τόίς βροτοίς έπ~ έσχάτων 

τών ήμερών, •Ός έστιν Ciχρονος Λόγος, 

καffWς γράφουσι τών προφητών αί βίβλοι. 

12 
Λ αού ρ δ α ς, σσ. 192 ~ 193. (Οί. στίχοι του Μ ι χ. Ά π οστό λ η). 

Εύαγγελιστd JJfάρκε τοϋ 1Jεοϋ λόγου 

lδoV τέτευχας τfjς δνω κληρουχίας' 

αϋχένα είκάδι πέμπτn 1 JJ!lάρκου έ'τμαγεν αlχμή· 

"'Ω πολιοϋχ' Ένετών μεγα{}ύμων 1l!lάρκε δ.γfjνορ, 

(}ύεο σείο πόλιν έ'κ γε δολορραφίης. 

94 forsitan Θεlου 
112 έπεl scripsi iπl Δ 4 iπ' ΒσχάtΜ' scripsi 8πεσχάτων Δ 

1 Δηλ. • Απριλίου. 
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13 
Μ η ν αϊ ο ν 'Α π ρ ι λ ίο υ, Εκδ. Βεν.οτίας, 'fJμ. 25n. 

Σύροντες εlς γijν Λiiiρκσν οί μιαιφόJιοι, 

πρΟς ούρανοVς π{μποντες αύτδν 1]γ·νόουν. 

Εlκάδι πέμπτn Jjfιiρκον ένl χfJovl ϋ.φρονες είλκον. 

Γ' ΕΠΙΓΡΑΜλ!Α ΊΆ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΛΟΥΚΑΝ 

1 

Α η t h. Ρ a 1 a t. Ν ο 84. Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σ. 2. 

Ά{}αιιάτου βιότοιο τελεσφόρα lργματα Χριστοϋ, 

πυκτίου lν λαγόνεσσι σαφώς ένέπασσέ γε Λουκάς. 

2 

Codd. G, ·f. 130v. Ν, f. 142v. S (&να δύο στίχοι ύπΕρ καl ύπΟ ηΊν 

:είκόνα τοϋ ΕVαγγελιστοU, καταλογάδην). 

Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 15. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 56. Άλλά τ ι ο ς, ρ. 41. 
F a b r i c i u s, ρ. 29. Ε υ σ τ ρ α τ ι ύ. δ η ς, σ. 46. Κ ατά λ. Β α τ ο π ε

-δ ίο υ, σσ. 54-, 171. Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σ. D. Κ α λ λ ί-μ α χ ο ς, σσ. 391-
392. Ί ε ρ ο σ. Β ι β λ., σ. 254-. C ο χ e, στ. 47 (μό·\'Ον οί στίχοι ] , 2). 1:f a r
·t i n ί- Β a s s i, ρ, 395 (μόνον οί στίχοι 1, 5). JΊ.f a r t i η i, vol. ΙΙ, ρρ. 71 καl 
77 (μόνον ό στίχος ι· αποδίδεται δε τΟ Επίγραμμα εLς Νικ1lταν Δαβlδ τΟν Παφλα

·γόνα). τ i s c h e 11 d ο r f, p. 27 (μό'\•ον γραφάς τινας). 

5 

Λουκιiς 1jnιό1'fvμος dκεστορίης έπιί'στωρ, 

ι:ΗJ-αJιάτου Χριστοίο γένος καl {}έσκελα έργα 

dτρεκέως κατέλεξε, καi ώς {}άνεν ίlμμε σαώσας 

καl πάλιν έκ τύμβοιο {}ορών, μερόπεσσιν έδείχ{J.η, 

lνfJεν δ" ο·ιJρανίην ύπl;ρ liντυγα Πάτρl φαάνfJ.η. 

3 

Codd. σ, f. 82v. Ρ, f. 93v. R, f. 199v (οί στίχοι aποδίδονται εlς Νι

cκήταν φιλόσοφον τον Παφλαγόνα). Α, f. 449r. Η, f. lllr (το έπίγραμμα 

αποδίδεται ώσαύτως εlς Νικήταν φιλόσοφον τΟν Παφλαγόνα). 

133 έλκον lectio alia 
lι Λουκa:ν ά. βρότοιο Ψ 

2ι ante ν. 1 Λοvκaς διδάσκει καi συνάπτει τΟ δρaμα Ε έπιβ1jrωρ Al 
τοί Pal. άtfανάτοι' Ε' 'Α{}ανάτοιο Τί ν. 2om Ε 3 &τρακέως ΕΕ' 

• chς GN 4 iμfχ{)η AILTTi 5 ύπερ omL 

2 ά{}ανα

Κατέλέξεν 

Συγαγωγ1l επιγραμμύ.των εlς τοlι; τέσσαρας Εύαγγελιστ&ς 271 

Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 13, Π α τ μ. Β ι β λ., σ. CO. Τ i s c h e η d ο r f, 
p. 27. Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σ. 2. S t ο r η a j ο 1 ο, ρ. 7 (μόνον ό στίχος 1), 
Μ: a r t i η 1, Υο1. Π, ι). 7 (μόνον οί στίχοι 1, 7, -&ι:ωρούμενοι ό)ς άρχαl δύο ειτι
γQαμμάτων· αποδίδονται εlς ΝιΧ1lταν ΔαβLδ τΟν Παφλαγόνα). 

5 

10 

Ζωijς τΟν liρτον ΧριστΌν 1]t,ιωμένο; 

φαγείν, ταφΓjς J.άμψαντα τijς τριημέρου 

ΕVαγγελισυ).; τυγχάνει Λουκάς τρίτο;, 

φ llαVλος αύτό;, ούρανδν φΒάσας τρίτον, 

καί, η)ν U.νωiJεν, τών ύnερ νοiιν καl λόγον 

λόγων dκούσας, εκμυεί {}εωρίαγ_ 

Οί'ων ό Λουκιiς εύτυχεί δι&ι:ακάλων ! 
Οϋτως, ϋ.νωfJεν ούτος 1]κριβωμένος, 

τd {}εϊα {}είως ίστορεϊ, δεδειγμένος 

ρ1}τωρ πυρίπνους, πάνσοφος {)εηγόρος. 

4 

Codd. V, ι 202v.N, ι 142v. R, ι 199v. Α, f. 449r. 

Π α τ μ. Ε ι β λ., σ. 159, Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ός, σ. 95. Ζ ω μ α ρ (
δ η ς, p. 15 σημ. 5. Κ ατά λ. Λ αύ-ρα ς, σσ. 2 και 5. S t ο r η a j ο 1 ο, ρ. 7 
(μόνον ό στίχος 1) ι_ J\1 a r t i η i, vol. ΙΙ, p. 77 (μόνον ό στίχος 1· &.ποδίδεται 
δε τΟ έπίγραμμα εί.ς Νικήταν Δαβlδ τΟν Παφλαγό,•α). 

5 

Τρίτος δΕ. Λουκάς ι}ητορεύει μειζόνως 

τοϋ μέχρις ~Jμών μετριω{}έντος Λόγου 

τι]ν παιδικ1]ν άVξησιν· είτα καl μέσην, 

καl την τελεί αν τiJς {}εώσεως χάριν· 

Ιlαϋλον γdρ ε'σχε τεχνικΟν παιδοτρίβην. 

5 

Cod. Θ, ι 22v. 

Κ α λ λίμα χ ο ς, σ. 397. Ί ε Q ο σ. Β ι β Ί .. , σ. 254. '/-.. λ λ άτι ο ς, lλ 4:1. 
F a b r i c i u s, ρp. 29-30. C }' r i lln s, toιn. Ι, ρ. 6 (μόνον οί στίχοι 1, 4). 

82 ταφοϊ:ς G 
καl μυεi: {). Α 
'QVτος α. οϋτως Α 

44 {)εότητος Ζ 

λάμψας τΟ: τ τ. R 4 c;J PR Πα-ϊιλον Ρ 5 λόγων PRA 6 &. 
7 οί'ον G olov PRA s ούτως 11. οί!rως Ρ οδτος 11. οδτος R 

9 {)εϊ:ος GH v. 9 οιn.Α 

ι Έκεϊ λέγεται δτι ό 1\fattlυ:eius έξέδωzε τΟ Επίγραμμα· η)ν έr:δοσιν ταύτην 
Qεv εlδον . 
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Αουκα πάρελffε και ξένην φάνον τρίβον 

τοiς ασκόπως τρέχουσιν εlς τρίβον πλάνης, 

λαοίς δέ δείξοv έν σκότφ καfJημένοις, 

οϊον βλέπειν !fδειξε φiός Θεοφάνης. 

6 

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ σ. ς, 1, σ. 55. 

~Ω μόσχε Λουκα τijς τοiί Θεοϋ γεωργίας! 

ΈνiJάδε τΟν σΟν μυστικόν σπόρον βλέπων 

εύαγγελικΟν βούλομαι δρέπειν στάχυν. 

7 
'Α λ λ ά τ ι ο ς, p. 42. Ι~~ a b r i c i u s, ρ. 30. C y r i 11 u s, toru. Ι, p. 6 

(μόνον oi στίχοι 1, 6). 

5 

5 

Σάλπιγξ μεγίστη τών λόγων Λόυκiiς πέJ.ει, 

σάλπιγξ σοβοVσα τfιν πλάνην τών δαιμόνων 

και πρΟς βίον J.J}γω1rα μηδαμWς γένος 

βροτών τρέχειν πεί{}όυσα και ψυχών νόσον 

τοίς φαρμάκοις λύουσα τών χρηστών λόγων· 

lατρδς γdρ σωμάτων και ψυχών μέγας. 

8 

'Α λ λ ά τ ι ο ς, p. 42. F a b r i c i u s, p. 30. 

ΤΟν συνάναρχον τip Πατρ'ί Θεip Λόγον 

έβρόντησας U.ριστα σεσαρκωμένον, 

κηρύξας ΑύτοV η)ν έν γJΊ παρουσίαν, 

iJJ Αουκii μάκαρ, έκ {J.εόπαιδος Κόgης. 

9 

Μ a r t i n i, Yol. Ι, p. 188. 

J(αλλιγραφών πάρεστι Λουκάς έν{}άδε 

τρανWν έλευσιv τοϋ ΘεοV ΠατρΟς Λόγου 
και -{}αυμάτων τδ πλ§]{}σς· είτα καl ΠάfJ.σς 

sΑνάστασίν τε καl πρΟς σύρανοVς τρίβοv· 

άποστσλ1)ν δ8 Μα{}ητών εlς δλην 

γijν, του διδάξαι τijς 'Αλη'{}είας λόγον. 

5ι ξένον Al φράσο1ι AlD 4 'Ιωάννης ρrο Θεοφά1•ης AlD, 
8ι forsitan ΘεΟν pro Θεφ 
96 γijν scri psi την Δ 

5 

:Συναγωγή Επιγραμμάτων εi.ς τοiις τέσσαρας Εύαγγελιστάς 

10 
Λ αού ρ δ α ς, σ. 177. (Oi στίχοι τoii Μ ι χ, Ά π οστό λ η). 

Λουκιiς lατρός ού μόνον τών σωμάτων 

ιΙλλ~ ούδέν ήττον καl ψυχών παfJημάτων. 

~Ογδοάη] δεκάτn 1 μετεκίαfJε Λουκάς γ1]tfεν· 

Άντιόχειά σε γείνατο μέν Αουκά μεγαλijτορ, 

έργα δέ σείο χειρδς ίκετο γ1"jς δι' Ολης, 

11 
Μ η ν α ίο ν Ό κ τ ω β ρ ίο υ, έκδ. Βενετίας, ήμ. 18υ. 

Ε' 'Ε ' βλ' " ' ~ ' « ις μμαους επειν σε καν πριν ειργομην, 

Δουκiiς λέγει, τρανώς σε νϋν Χριστε βλέπω». 

'Ογδοάτn δεκάτn πέρατος βίου έμμορε Λουκάς. 

Δ' ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ 

1 
Α η t h. Ρ a 1 a t., Ν ο 80. Κ α τ ά λ. Λ α ύ ρ α ς, σ. 2. 

ΆρχιερεVς sΕφέσοιο {}εηγόρος έκ Θεού εlπεν 

πρώτος ~>Ιωάννης, ώς Θεδς ήν ό Λόγος. 

2 
Α η t h. Ρ a 1 a t., Ν ο 81. 

Κα'ί λαλέοντος δ.κουσε Λόγου κα'ί πέφραδεv αύτός, 

πρώτος ~>Ιωάννης, ώς Θεδς ήν δ Λόγος. 

3 
Α n t h. Ρ a 1 a t., Ν ο 82. 

Ούρανίης αοφίης θεοτερπΕ.ς δώμα κιχήσας, 

ί :>τ ' ~ Θ ' ' "Λ' ε πεν .Lωαννης, ως ιοι εσς ην ο ογος. 

4 

273 

Codd. G, f. 130v (καταλογάδην). Ν, f. 86v. S (δύο στ(χοι ύπέρ καl 
δύο ύπΟ τiιν ε'lκόνα τοϋ Εύαγγελιστοϋ). 

lι Ίωάννης άρχιερεύς Έφεσlο ψ 

1 Δηλ. ~Οκτωβρίου. 

ΒΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΠΝΩΝ Σ;ΠΦΥΔΩΝ "Ετ~s ΚΑ' 18 
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z ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 16 και σημ. 1. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 56. Κ α τ ά λ. 
Λ α ύ ρ α ς, σσ. 3, 5. Κ ατά λ. Β α τ ο π ε δ ί ο υ, σ. 54. Κ α λ λ ί μ α χ ο ς, 
σ. 392. Η e i η s ί u s (εLς προλι:yόμενα) καί p. 276. Τ i s c h e n d ο r f, p. 27 
{γραφάς τινας μόνον). J'l{ a r t ί n i- Β a s s i, ρ. 395 (μόνον οί στίχοι 1, 4). 
Μ a r t i n i, vol. ΙΙ, p. 71 (μόνον ό στίχος 1' δηλοί επίσης δτι τΟ Επίγραμμα 
ε!ναι tetrastichum). 

Βροντήεις {}εόφωνος ~Ιωάννης πανάριστος 

πρωτοτόκου σοφί ης ύπεράρχιον εϋρατο άρχήν, 

πρωτοφανij γενετfjρα Θεοϋ Θεδν αύτογένε-θλον. 

"Εν{}εν δλε{}ροτόκων αίρέσεων fίμβλυνε φρένα. 

5 

Codd. Ν, !. 232v. R, !. 265. Α, !. 450v. 
Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 159. Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σσ. 2, 5, Ζ ω μ α ρ ί

δ η ς, p. 18 σημ. 1. Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ό ς, σ. 96. S t ο r n a i ο 1 ο, 
p. 8 (μόνον ό στίχος 1). Μ a r t i η ί, vol. ΙΙ, p. 77 (μόνον ό στίχος 1). 

5 

Βροντής τΟν υίόν τίς βροτώv μη {}αυμάσn ; 
~ Αεl γdρ οlJτος, ώς έν άρχfj, τΟν Λόγον 

τφ Πατρ'ι δεικνVς καί πρlν ούσιωμένον, 

πάλιν τΟν Αύτδν γηγενή πεφηνότα 

τρανοί {}εουργδν καl πα{}ητδν σαρκίφ. 

6 

Cod. R, !. 265. 
•Α λ λ ά τ ι ο ς, p. 42. F a b r i c i u s, p. 30. Ί ε ρ ο σ. Β ι β λ., σσ. 254 Μ 

255. C y r i 11 ιι s, tοηι. Ι, p. 6 (μόνον οί στίχοι 1, 5). C ο χ e, στ. 48 (οί 
στίχοι ι, 2, 3). 

5 

Βρονηjς γόνε, βρόντησον ύψόΟεν μέγα 

και σήμαναν πώς Jj προάρχιος φύσις 
Θεός βροτός τε κα'ι ΘεΟς πάλιν μένει. 

Δlδου δ!: !.ύσιν τών δφλημάτων β!ου 

Νικήτq. κοσμοVντι τΟν χρόνου κύκλον. 

4ι Φ{}σγγήεις G Βeσντίης OTTiE\iV Βeσντη μΕν {}. F Βeσντης {}, L 2 Βναρ-. 
χην pro εϋρ. άρχην G εϋρετο STT' 3 π. γε τijρα G Θεοϋ om.GE 4 v.om. 
GELOTT'Ti δί.ε{}ροκτόνων Ν δί.ε{)ροτόκο1' S φeένας Ι•~ 'Έ.ό.φ.αί.if. pro metri 
coηcentione Heinsius protendit 

51 τδν om. Λ oV pro μη Ζ 2 dις έναρχη τοϋ λόγου Α 4 πεφυκότα Κ 

5 πάθ·η τδν Α 
6ι Β. γέγονε R 2 σήμε(!Ο1' R προάναρχος R 5 τοϋ χρόνου κυκλουμένου R 

'Ιωάννου pro Νικήτ.q, D ]Ιfανουηλ pro Νικήτq Χ' Ίωά1ινου κοσμοϋντι τήνδε την 
βlβί.ο1' ΑΙ post v. 5 «ΕVαγγελισΗί:Jν των σοφωτάτων λόγοιςι> addit Χ' 

Συναγωγfι έπιγραμμάτων εtς τοiις τέσσαρας Εύαγγελιστδς 275 

7 
Codd. V, !. 320v. G, f. 130r (καταλογάδην). Ρ, f. 159r. Α, f. 450v. 

Cr, !. lr. C, !. 262v. 

Ζ ω μ α Q ί δ η ς, p. 15. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 60. Κ α τ ά. λ. Λ α ύ ρ α ς 
σσ. ~~ 4. Κ υ π ρ. Σ π ο υ δ α ί, σ. 22. Τ i s c h e η d 0 r f, p. 27. S t 0 r~ 
n a 1 ο 1 ο~ p. 7 (μόνον ό στίχος 1). 

5 

10 

5 

'Ό παρ{}ένος τί ; ΤΟν τεκόντα τΟν κάτω 
J.ι ώ ' ' Θ ' - ' • π ν, τεκοντα τον '"'εον κταται μονον. 

eΩς παρ{}ένος γάρ, πρΟς τΟν έκ της Παρ{}ένου 

καλοiίντα Χριστόν, οlα συγγενης τρέχει. 
ΈντεiΗJ-εν είς τΟ στij{}ος Αύτοiί γνησίως 

πεσών, έκείfJεν την άβυσσον λαμβάνει 

τfjς γνώσεως καί πάντα πλουτεί τΟν κόσμο)', 
μυστηρίων άγνωστα και τοίς άγγέλοις. 

Θεηγόρος τέταρτος ο-Dν ~Ιωάννης 

Εύαγγελιστής, άλλ~ έν ϋψει δογμάτων 

πρώτος, μέγιστος, άκρος, άρχη και τέλος. 

8 
Cod. G, !. 130v. 
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, p. 16. 

Λόγον γράφων i'Jρρητον ό βροvτίjς γόνος, 
βροτοVς έδειξε προσκυνητdς τοiί Λόγου. 

Βροντών ό βροντ1jς υίδς 1jγαπημένος, 
έκ τijς lί.νω{}εν μυστικής Dεωρί ας, 

ώς ήν έν άρχfί πρΟς Θεδν Θεός Λόγος, 

βροτοVς Dεουργεί τοίς {}εοφ{}όγγοις λόγοις. 

Βροντής γόνος σύ, πVρ άπ~στράπτεις λόγφ· 

κρουνοVς πυρΟς γdρ στέρνα βλύζει δεσπότου. 

9 
Cod. G, !. 131 ν. 
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 18. 

Βροντijς τόν υίόν, άστραπ1]ν την τού λόγου, 

72 εlπι1ν pro λιπι»ν Ρ τδν om.P κατά pro κτCiται Ρ 3 αύτδν pro πρΟς Α 
της om.A 4 λαλοVντα Ρ Α συγγενείς Ρ φ{}άνει ρrο τρέχει Α 6 έλκύει pro 
λαμβάνει Α λαμβάνει τ.tf.. C 7 τijς... τΟν om.G τ.γ. μάλιστα καi πλουτεί κτl
σιν Α 8 μυστήρια Ρ forsitaη &γνώστων ρrο άγνωστα codd. 9 Οεηγόροις AC 
ήν pro οδν Cr ιο Εύαyγελισταίς GAC 
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ορων σε γραπτδν φωτιοϋμαι τοVς νόας· 
' ' ' ~ ; λ' σV γαρ, προσαψας πυρσον αφραqτων ογων, 

' ' ~ , λ ' φ{}άνεις λύσαι τον κοσμον εκ σκοτους π ανης. 

10 

Γρηγόριος Παλαμd.ς, 1, σσ. 53-5!1:. 

Πλήρης ύπάρχων πίστεως τijς έν{}έου, 

λ ' 'Ι ' -•• Εύαγγε ιστα ωαννη παρv·ενε, 

πλουτεί ς τd {}ε ία τών άπορρήτων λόγω1'" 
' • δ χ ' , ' φέρων γαρ εν ον ριστον ενστερνισμενον 

τijς εύσεβείας έζαπλοίς τfιν πυξίδα, 

καt τfjς Τριάδος έξανοίγων την fJύραν 

σαφώς έδε!χ{}ης fιγαπημένος φ!λος. 

"Αλλ\ 6) φαεινΒ βροντορijτορ τών liνω, 

τΟν έκ Θεοϋ ).αβάντα τfιν σην πτωχείαν, 

σώζοις λιταίς σου πρΟς Θεδν καί δεσπότην 

τδν νοϋν άγνεύοντ~ εlς άλη{}είας φάος 
καl τών όρεκτών άντέχεσfJαι κρειττόνως. 

11 

Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ α ς, 1, σ. 55. 

ΤΟν άετΟν σε τΟν {}εόπτην τΟν μέγαν 

ό Χριστός αύτΟς άνά τΟ στfjθος φέρων, 

τρανώς λέγειν έοικε τfί κοσμουργίq. : 
«Σiβου το δ6γμα τijς Έμijς Μοvαρχ!ας>>. 

12 
Κ ατά λ. Λ αύρα ς, σ. 2. 

ΣτήfJει IJεoυργijJ τοϋ fJεαρχικοV Λόγου, 

Εύαγγελιστd τijς τριφαοϋς fJεαρχίας, 

έπικλι{}είς, ήντλησας άρρ1]τους λόγους. 

~Εν ούρανοίς {}εουργών ποίμνιον [τΟ σΟν] σκέπε. 

13 
Άλλά τ ι 0 ς, p. 42. F a b r i c i u s, p. 30. C Υ r i 11 u s, tom. Ι, 

p. 6 (μόνον οί στίχοι 1, 6). 

92 γραπτών G 3 πρΟς άψας G 
10s ώ scripsi 6.i Φ 
124 τΟ σΟν delevi 

" 

Συναγωγη έπιγραμμάτω\' ε!.ς τους τέσσαρας Εύαγγελιστό.ς 

Βροντη πέφυκεν ή {}εηγόρος λύρα, 

βροντώσα, κηρύττουσα τfί οίκουμένrι, 

Ίωάννης, liρρητον ούσίαν, μόνην, 

{}είαν, τριφεγγij, δημιουργΟν τών δλων

έγνω γdρ δντως καί γράφει {}είq βίβλφ, 

καl νούν δqδουχεί καl καταυγάζει φρένας. 

14 

Ά λ λ ά τ ι ο ς, p. 42. F a b r i c i u s, p. 30. 

Αί'γλn τριφεγγεί τόν νοϋν λελαμπρυσμένος, 

/jστραψας κόσμφ βροντήσας άριδήλως, 

τρανών τε τfιν σάρκωσιν τοϋ θείου Λόγου, 

ώ Θεολόγε, γόνε βροντfjς, ένfJέως. 

15 
l\f a r t i η i, vo1. Ι, parte Ι, p. 189. 

'ΈνDους ύπάρχει, τfιν άπόρρητον βλέπων 

γέννησιν οlίτος, τοϋ πρΟ αlώνων Λόγου, 

βροντfjς δ κληfJεlς υίός έκ Πατρός Λόγου, 

τοϋ νϋν φανέντος έξ άχράντου ΠαρDένου, 

Ιjνπερ διεβρόντησεν είς οlκουμένην, 

ώς άστραπijς φώς την δ.λήfJειαν φάνας. 

16 
Cod. Cr, f. lr. 
Κ υ π ρ. Σ π ο υ δ α ί, σ. 22. 

eOρfiς συνijξε τdς όφρϋς πως ώς νέφη, 

ύσαι τd fJεία πάσι βροντ1Jσαι {}έλει· 

τοϋδ' άστραπfjς φαίνοντος τά φάη πλέον. 

.17 
Cod. Cr, f. lr. 
Κυπρ. :Σπουδαί, σ. 22. 

Βροντfjς li.νω μεν {J.είας έξαστραψάσης, 

τόνδ~ έκμυούσης την μονάδος Τριάδα, 

νοϋν, ώπας ljρεν οlίτος άντενωπίως. 

156 ώς scripsi Ώ Δ 
17s VQϋν scripsi νοsίν cod. 

2ΊΊ 
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18 
Cod. Cr,!. lr,[lv. 
Κ υ π ρ. Σ π ο υ δ α ί, σ. 22. 

Μυστηριώδη και ξένην όρών {}έαν, 
νοϋ1ι, βλέμμ~ lί.νω μέν, χείρα δ' οVν μύστην φέρει, 
fi καl βροντ<αϊς> βροντής {}εολογών παίς, πfiσιν 
έψησε συνάναρχον, ό βρσντijς γόνος, 

τψ Πατρl καl Πνεύματι τΟν Θεδν Λόγον 

και τΟν άπάντων δημιουργδν κτισμάτων. 
Τοίνυv σιώπα πfiς τις άλλοτριόφρων, 

στόμα τΟ λάλον σΟν φιμώUητι, σίγα, 

εl δ' ούν καταφλέξει σε πVρ τδ τfjς δίκης. 

19 
Λαούρδας, σ.175. {ΟίστίχοιτοU Μιχ. ~Αποστόλη). 

<'Ον εΊπε Χριστός 1]γαπημένον φίλονι 
πάρεστιν αύτrp νυν καλών {}εδν λόγον. 

~Έκπτατο γαίης ίσό{}εος φώς είκάδι έκτn 1
' 

tiγξε κυάιιωπα Ίωάννης έπt οί'νοπα πόντον 
νήσου άπωσάμενος 1"]ν ές έτ~ άμφιέπει. 

20 

Λ αού ρ δ α ς, σ. 194. (Οί στίχοι του Μ ι χ. Ά π οστό λ η). 

Κάμο'ι μέγιστε πέμψον νϋν 1Jεολόγων, 

καθWς έπεμψας ρώμην τip ΧρυσοστόμqΥ 

δγδοd θ~ 2 ύψιπέτοιο τάφος ρέα φVσατο μάννα 

αίρετικών δ~ άρα ήπεδανοVς άπεφήνατο μύ{}ους 

5 ffεολόγος, φάμενος άρχfί έόντα λόγον. 

21 
Μ η ν α ίο ν Σ ε π τ ε μ β ρ (ο υ, €κδ. Βενετίας, ήμ. 26η. 

Πατρός παρέστης 1]γαπημένφ Λόγφ1 
πάντων Μαθητών 1]γαπημένε πλέον. 

Πρός γε Θεδν μετέβη βροντfjς πάϊς εlκάδι εκτη. 

183 !ι scripsi η cod. <atς> addidi 
20s forsitan όγδοά{J! 

8 τδv scripsi τώ1• cod. 

1 Δηλ. Σεπτεμβρίου, {]μέρα'\' κα1t' {lν έορτάζεται ή μετάστασις τού ΕϋαγγελισταU. 

2 Δηλ. Μα'tου. 

Συναγωγή Επιγραμμάτων εtς τοiις τέσσαρας Ε11αγγελιστι!ς 

22 
Μ η ν α ίο ν Μ α t ο υ, έ:κδ. Βενετίας, ημ. 8tl· 

OV βρώσιν &λλd r}ώαιν άνifρώποις νέμει 
τΟ τοiί τάφου σου μάννα, μύστα Κυρίου. 

Όγδοάτη τελέουσι r}οδισμδν βροντογόνοιο. 

Ε' ΕΠΙΓΡ ΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΊΈΣΣΑΡ ΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ 

Codd. Ν', f. 14v. G, f. 166r. 

279 

Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, p, 21. 'Α λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 39. F a b r i c i u s, ρ. 27. 
Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ό ς, σ. 96. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ α ς, 1, σ. 54. 
C ο χ e, στ. 48. Μ a r t i n i, νοl. Ι, parte Ι, p. 143. Β έ η ς, σ. 45 (μό·\'ον ό 
στίχος 1). 

~Η τετρdς ώδε τών Μαθητών τοϋ Λόγου 

έκχεί τΟ ρεVμα τών άειρύτων λόγων· 

τοίνυν ό διψών μη κατόκνει τοϋ πίνειν, 

ψυχ}ιν κατάρδων και ποτίζων τdς φρένας, 

4 ψυχάς κατάρδει κ. ποτίζει τ. φ. GM post ν. _4 alii 17 ν. sequιiιitur apud A.j_ 



Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΜΝΟΣ 

ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 

•γ πΟ το ονομα τοϋ Γεωργίου Χούμνου έκ Χάνδακος τfjς Κρήτης εΙ ναι 
γνωστi} Εμμετρος παράφρασις είς δμοιοκαταλήκτους πολιτικοUς στίχους τών 
δύο πρώτων βιβλίων τiiς Παλαιaς Δια{}ήκης. Τής παραφράσεως ταύτης 
εκλογαl έξεδό{}ησαν ι'Jπο τοϋ F. Η. Marshall έκ τοϋ ι'Jπ' &ρι{}. Addit. 40724 
είκονογραφημένου χειρογράφου τοϋ Βρεταννικού Μουσείου •. Πλi}ν τοϋ χει· 
ρογράφου τούτου, τΟ ποίημα παραδίδεται καl δια τών ilδη ύπΟ τοϋ Κ. 
Krurnbacher ' ι'Jποδειχ{}έvτων κωδίκων Vindobon. theol. gnec. 244 (olirn 
297), φ. 2. 19 καl Marciau. gnec. cl. ΙΧ, cod. 17 (=Collocazione 385), 

' δ~ ~ ' ' ~ 'δ ~ ' , ~ ' ~ φ. 1- 70, περιειχετο επισης και εις κω ικα ανηκοντα ποτε εις τον αρχιε-

πίσκοπον Ζακύν{}ου Ν ικόλαον Κατραμfjν καl .ύπ~ αύτοϋ καταγραφέντα 11
, 

άλλ" άφανισ{}έντα, δυστυχώς'. ΤΟ Εργον, τοϋ όποίσυ κριτικfιν Εκδοσιν παρα· 
σκευάζει &πο μακροϋ ό κα{}ηγητi]ς κ. Γ. Μέγας, συνετέ{}η &σφαλώς προ τοϋ 
Ετους 1493, κα\1" Ο Εγράφη ό μαρκιανός κώδιξ 6

, Εκ τούτου δε συνάγεται Οτι 
ό ποιητi}ς Ί}κμασε κατα τ& τέλη τοίί ΙΕ' αlώνος. Καl τΟ μεν Ονοματεπώνυμον 
τούτου Γεώργιος Χοϋμνος παραδίδεται ύπΟ πάντων τών σήμερον σωζομένων 

ι 01d Testam~nt Legends from a greek poem on Genesis and Exodns by 
Georgios Chumnos. Edited with Introduction, Metrίca1 Translation, Notes and 
Glossary from a Manuscrίpt in the British Μ useum by F. Η. Μ a r s h a 11, 
Μ. Α., Cambridge, 1925. 

2 Κ ρ 0 υ μ β ά χ ε ρ, "Ιστορία της Βυζαντηνijς Λογοτεχνίας μεταφρασtl-είσα 
ύπΟ Γ ε ω ρ γ ί 0 υ Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, έν 'Α<&ήναις, τόμ. 3, 1900, σ. 69 (§ 348). 

g Ν ι κ ο λάου Κ α τ ρ α μ η, ΦιλολογικCt 'Ανάλεκτα Ζακύν{}ου, έν Ζακύνf}ιρ, 
1880, σ. 169 -182 (ιiρι{}. Λ'). ·ο Κατραμfις δρ{}ώς διέγνωσεν Οτι πρόκειται περt της 
«Κοσμογεννήσεως» του Γ. Χούμνου, γνωστης είς αότΟν καt έκ τοϋ μαρκιανού καt 
βιενναίου κώδικος, της όποίας και έδημοσίευσεν αποσπάσματα. 

4 Βλ. Λ. Χ. z ώ η ν έν «"Ιονίφ • Αν-&ολογίq.:t- 1 τόμ. 8 (1934), σ. 202 παρέ· 
χοντα δι' έπιστολfίς τiιν σχεδΟν άπίστευτον πληροφορίαν Οτι τΟ χειρόγραφον τούτο, 
ώς καl πάντα τα λοιπα τοϋ Κατραμη, έκάη τfι έντολίj του μετΟ. τΟν #άνατόν του ! 

4 Βλ. Γ. Α. Μ έ γ α ν κρίνοντα τΊlν εκδοσιν τοϋ Maι·shall έν «Byzanti
nish. Neugriechische Jahrbίicher», τόμ. 7 (1930), σ. 210. Πρβλ. καt J ο h n 
C a ν a r n ο s έν «Κρητικο'ϊς Χρονικο'ϊς», τόμ. 4: (1950), σ. 7 κ.~ξ., δημοσιεύοντα 
έκ του κώδικος τούτου (ιiλλΟ. κατα τρόπον, δ,•στυχώς, λίαν άτυχη) «"Ανέκδοτα ποιή
ματα τού • Ανδρέου Σκλεγγίου». 

" 

Ό ποιητης Γεώργιος Χοtίμνος, νοτάριος Χάνδακας 281 

κωδίκων Ι' η δΕ γενέτειρα αυτού πόλις Χάνδαξ ύπΟ μόνου τοϋ βιενναίου ~. 

Πλiιν τών δύο Ομως τούτων στοιχείων, flτοι τοϋ δνοματεπωvύμου καl τfις 

πατρίδος τοϋ ποιητοϋ, ούδΕν Ο.λλο περl αύτου Ύ)το γνωστΟν μέχρι σήμερον εις 
την Ερευναν. ~Ανεξακρίβωτος παραμένει Επίσης ό σύνδεσμός του πρΟς τiιν 

γνωστfιν Επιφανii βυζαντινfιν οiκογένειαν τών Χούμνων s. 

Δι& τού παρόντος σημειώματος -&α προτείνωμεν ταυτισμόν, δστις, εαν 

άλη-&εύυ. Ερχεται να Επαυξήσιι τdς ώς Cίνω περl τοϋ προσώπου τοϋ ΚρητΟς 

ποιητοϋ πενιχροτάτας γνώσεις μας δια τfις παροχfjς έτέρας χρονολογικiϊς περl 
τijς ζωiiς του ένδείξεως, 0\ς καl δια τiiς δηλώσεως τοϋ έπαγγέλματος αύτοϋ. 

Ε!ς τi]ν ύπο χρονο),ογίαν 29 'Ιουνίου 1502 δια{}ήκην τiiς ~ν Χάνδακι 
Μαρίας Καπέλλαινας, έκδεδομένην υπΟ τσϋ Κ. Σά{}α .ι, &ναγινώσχομεν Εν 
Ciλλοις: « ... Εlτα άφίημι τφ Γεωρyίφ τψ εμφ υίι;.Ζι πδ.σαν την εμην προίκα 

δοffείσαν εμοl παρd του πατρός μου ε, τφ καιρrp τijς 'ύπανδρείας μου, 

κα{J.Wς φαί νεται γ ρ α φ if τ ο υ κ V ρ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Χ ο ύ μ ν ο υ ν ο-

1 'Εν τέλει τού ποιΊlματος τΟ βαπτιστικόν του έχει ύποκορισ{}η εtς τΟν λονδί

νειον κώδικα : 

Γεωργlτζη Χούμνος μ8 σπουδη έβάλ{}ηκεν να γράψrι 
στη,, Γένεσιv καl 'Έξοδον σε ρημαν να τijν Τάξιν 

(βλ. F. Η. Μ a r s h a 11, 'Έν{}' άνωτ., είσαγωγης σ. ΧΙΙΙ, σημ. 1). ΤΟ τελευ

τα'ϊον τούτο δίστιχον· τού ποιήματος φέρεται ώς έξης εLς τοiις &λλους κώδικας (κατ' 

άνακοίνωσιν του κ. Μέγα, δια-&έτοντος φωτοτυπίας τούτων): 

Marc. gr. 385 (φ. 7lr): 

Γεώργιος Χούμνος με σποvδ1;ν εpάλfJικεν ν' αlιγάλrι 

τηv lξοδον κai γέν1'ψΗν, σε ρήμα να την βάλει: 

Vindobon. theol. gr. 244 (φ. 19v) : 

Γεώργης Χούμνος με σπουδηv lβάλfJ·ηκε νά γράψυ 

τfιt' S'ξοδον κal γέννησιν εlς r}fίμα νά συt•τάξy 

2 Βλ. την έπιγραφη,, τούτου παρCt Κ r u m b a c h e r- Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, 

'Έν{}" άνωτ., {'\)ς καt παρCt G. \\ί a g n e r, Carmina grceca ιnedii cevi, Lipsire 
1874, προλόγου σ. ΙΧ : cΠαλαιΟv διιΙ στlχωv ποιη{}-8tι παρlχ κύρου Γεωργίου Χούμνου 

τοV έκ τijς περιβοήτου "Ξτώ1• νήσων καi εlιδαlμων Κρήτης έ κ π ό λ ε ω ς Χ α ν

δάκου». 

s Παρα Ν. Κ α τ ρ α μ ίi, 'Έν{}' ιiνωτ., σ. 170, ό Γ. Χοϋμνος φέρεται άκμά
σας περt τό 1450, ιiμαρτύρως Ομως. "Η δf; ύπό τινων προσονομασία του ciJς Βυζαν

τίου (βλ. Γ. Α. Μ έ γ α -ν, "Εν&' άνωτ., σ. 210- 211) όφείλεται, κα{}' ήμάς, ούχt 
εtς τiιν έν Κωνσταντινουπόλει γέννησι'\' ·η μακράν διαμονή'\' του, άλλ' ε!.ς άπλην 

συσχέτισίν του πρΟς τους αότό{}ι Χούμνους. 

' Μεσαιωνικiι Βιβλιο-&Ίlκη, έπιστασίι;ι Κ. Ν. Σ ά {}α, έν Βενετίι;ι, τόμ. 6 
1877, σ. 680-681, ιiριtl. 17. 
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τ α ρ ίο υ ... 3Εdν δέ ό είρημένος μου vίδς άποfJάνn πρΟ τfjς νομlμου ήλι~ 

κίας ( δέ έτd λεγίτιμα), έστωσαν πάντα τd έμd πράγματα ... εlς τήν έκκλη· 

σίαν τοϋ Σωτfίρος Χριστού τοiί έπι.λεγομένου Σκουλούδη διd τήν ψυχήν μου, 

μετd δέ τΎjν ρηDείσαν 1jλικίαν αύτοϋ έστωσαν όπου ό ρη{}εlς Γεώργιος βου

λήσεται . .. » κλπ. 

~Ως προκύπτει Εκ τiiς δια&ήκης ταύτης, ό έν αύτii μνημονευόμενος νοτά

ριος Χάνδακας Γεώργιος Χοϋμνος iJa ~ζη βεβαίως, liν μη εισέτι κατa το 

Ε·ως τi]ς συντάξεως αύτης 1502-τοϋ-&~ Οπερ δΕν άποκλείεται, &φοϋ δΕν 

ύπάρχει προτεταγμένον τοϋ Ονόματός του τΟ <<τοϋ ποτέ», ώς γίνεται συηl&ως 

προκειμένου περl τε1Ι)νεcδτων-άσφαλώς δμως 15- 20 Ετη τΟ πολU πρΟ τΟυ 
Ετους τούτου, Υιτοι περl τΟ 1480 η 1485, δτε .a.α ΕνυμφεύΗη fι δια{}έτις, liν 

κρίνωμεν Εκ τού Οτι ό υ'Lός της Γεώργιος αναφέρεται εlς τiιν δια\}ήκην ώς 

είσέτι ανήλικος. 

Πράγματι δέ, είς τΟν ύπΟ τοϋ Σπ. Θεοτόκη παρατιί1έμενον κατάλογον 

τών συμβολαιογράφων τiiς Κρήτης, των όποίων νοταριακαl πράξεις διασιδ· 

ζονται σήμερον ε'Lς τα άρχεία τijς Βενετίας, φέρεται (ύπ~ άριft. 137) καt ό 

Γεώργιος Κόμνος, συμβολαιογράφος έν Χάνδακι άπο τοϋ 1480 μέχρι τοϋ 
1500 ι, Οστις βεβαίως δΕν είναι άλλος τοϋ έν τfi άνωτέρω δια\Jήκu μνημο

νευομένου. Κατ& ταίiτα ό χρόνος τΥjς δράσεως τοϋ νοταρίου Γεωργίου 

Χούμνου Εν Χάνδακι 2
, ως Εμφαίνεται Εκ τε της διαftήκης καl τοϋ καταλόγου, 

συμπίπτει άπολύτως προς τον τijς άκμijς τοϋ ποιητοϋ (προ του 1493). Άλλα 
καl τΟ Επάγγελμα του νοταρίου, Οστις βεβαίως Επρεπε να Εχn βα{}μόν τινα 
παιδεύσεως, πάν άλλο η &συμβίβαστον itα ήτο- πρΟς ηlν ίδιότητα στιχουρ

γού, οίος ό τfις παραφράσεως. Θεωροϋμεν λοιπΟν πιΗανώτατον Οτι ό νοτά· 

ριος τοϋ Χάνδακας ΓεόJργιος ΧοiJμνος (1480 -1500) καΙ ό όμώνυμος Κρης 
ποιητ1lς είναι Εν καl τΟ αύτΟ πρόσωπον. 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

ι Σπυρί δ ω ν ο ς Μ. Θ ε ο τ ό κ η, Εtσαγωγ1] είς τΊiν ~ρευναν τΟΟν μ'\Ιη· 
μείων τfις ίστορίας του Έλληνισμοii καt ίδίq. της Κρήτης έν τφ Κρατικiρ • Αρχείφ 
του Βενετικου Κράτους, έν Κερκύρq., ϋ..έ. (1926}, σ. 81. 

2 "Α ν μάλιστα -&εωρήσωμεν τόν παρό. Σ π. Θ ε ο τ ό κ η, 'Έν&' άνωτ., φερό
μενον ύπ' &ρι<&. 138 • Ανδρέαν Κόμνον, συμβολαιογράφον Χά•νδακος ciπό 1508 -15 9, 
<ός .υίΟν καl διάδοχον τοϋ Γεωργίου, τότε δέον νil τάξωμεν τόν -&άνατον του τελευ· 

ταίου Ολίγον πρΟ τοϋ 1508. 

ΜΆΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΌΥΝΙΟΥ 

ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΔΙΑΛΛΑΓΙ;Ι 

(Έκ τών καταλοίπων Β. Α. Μυστακίδου) 

ΤΟ παρελ&Ον 1 Ετος, Εκδίδων έκτων καταλοίπων τού Β. Μυστακίδου δύο 
Επιστολας Μαξίμου τού Μαργουνίου είχον έκφράσει την εί'ιχήν, δπως έκδο{}·ίi 
συντόμως ή ύπ~ αύτοϋ έπl τ'fi διαλλαγfi μετα τού Γαβριf}λ Σευήρόυ, μητρο

πολίτου Φιλαδελφείας, γενομένη όμιλία 2
• 

"Ήδη, έκπληρών τf}ν κατα τΟ παρελi1·0ν δο&είσαν ύπόσχεσιν, Εκδίδω έκ 

τοϋ 90οϊί φακέλλου των καταλοίπων Β. Μυστακίδου 3 την δμιλίαν ταύτην, 

η όπο"tα τυγχάνει άντίγραφοv τiϊς έν τψ υπ~ &ρ. 328 κώδικι τοϋ Εν Κων~ 

σταντινουπόλει Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου. 

(Η Ομιλία άναφέρεται εϊς τfιν κατα τΟ 8τος 1590 γενομένηv διαλ

λαγfιν τοϋ Μαργουνίου μετα τοϋ Σευήρου. ΤΟ Ετος 1590 είναι πράγματι 
Ετος λίαν κρίσιμον δια τ&ς σχέσεις τοϋ Μαργουνίου καl Σευήρου καl τi}ν 

Εκβασιv τijς μεταξU τών δύο άνδρώνΕριδος, η δποία fιρχισεν άπΟ τοϋ 1583 4
• 

Κατα τΟ Ετος τούτο κατ" &ρχιJς μΕν η Ερις άποκορυφοϊίται, είτα κοπάζει καl 

τέλος έπανίσταται πάλιν δεινi} μεταξU των δύο άρχιερέων. 

~Αλλ~ ας 'ίδωμεν &νετώτερον τCtς κατα τΟ 1590 σχέσεις τού Μαργουνίου 

καl τού Σευήρου. 

·ο Κυfl-ήρων Μάξιμος Μαργούνιος 5 , άφ" Οτου έσυκοφαντή{tη iJπO τοϋ 

Φιλαδελφείας ώς πρεσβεύων τa των Λατίνων δόγματα, ~γραφε προς τον 

' ΕΕΒΣ, Κ', 1950, σσ. 331-339. 
2 'Ένf).' &ν. σ, 331, fν ύποσημειό)σει 3. 
3 Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, τα έν τfι Βιβλιοi}ήκυ τοϋ Β. Μυστακίδου 

κατάλοιπα αυτού, ΕΕΒΣ, IE', '1939, σ. 373. 
4 Μ. Π α ρ α ν ί κ α ς, Περl Μαξίμου του Μαργουνίου έν ΕΦΣΚ, Ι', σ. 25. 

"Επίσης καl έν τινι έπιστολiϊ τοϋ Μαργουνίου πρΟς Γαβριt)λ Ροδίτην έκδο-&είση ύπΟ 

Ν ι κ ο λ ά ο υ Β. Τ ω μ α δ ά κ η έν ΕΕΒΣ, Κ' 1 σ. 330. 
ο ΤΟ παρελ-&Ον Ετος είχον υποσημειώσει (έν ΕΕΒΣ~ Κ', σ. 332} βιβλιογραφίαν 

τ&νπερi Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου γραφέντων. Πολλό. Ομως δεν έσημείωσα τότε, άλλα 

δε έγράφησαν κατα τό διαρρεύσαν χρο\•ικΟν διάστημα. Δια τούτο σημει& καt έ\• τφ 

παρόντι συμπληρωτιΚΊ)'\' βιβλιογραφίαν τfις κατα τΟ παρελitΟν U.ναγραφείσης. Ν ι

κόλα ο ς Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς, Ύμνογραφικα και Άγιολογικα Ίωάννοu τοϋ 
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πατριάρχην Κωνσταντινουπό].εως ~Ιερεμίαν Β' καi πρΟς τΟν Μελέτιον Πηγdν 

παρακαλών αύτούς, δπως μεριμνήσουν δια τi}ν συγκρότησιν συνοδικού δικα~ 
στηρίου, ϊνα κρίνu ηlν δλην ύπό13·εσιν 1

• 'Αμφότεροι δμως, ό Ίερεμίας Β' 
και ό Μελέτιος Πηγάς, ftέλοντες να διατηρήσουν την είρ1lνην τfiς ~Εκκλησίας 
καl νομίζοντες οτι η σύγκλησις συνοδικοϋ δικαστηρίου lM tiτo προς βλάβην τijς 
f.κκ.λησιαστικfiς ήσυχίας, άπέστειλαν f.πιστολιiς πρΟς τΟν Μαργούνιον καl τΟν 
Σευηρον προτρέποντες αύτοiις είς διαλλαγήν 2

• Αί f.πιστολαl αύται Εφ8ασαν είς 
χείρας τών παραληπτών, άλλα καl πάλιν ό Σευfιρος, έμμένων είς τιΧς &ντιλήψεις 
αύτοϋ, δΕν δέχεται να συνδιαλλαγfi μετα τοϋ Μαργουνίου s. Κατόπιν δμως 

Ξένου καl τρείς νέοι συγγραφείς κω•όνων ΕΕΒΣ, Κ', 1950, σσ. 314-330 έv&α 
Εκ~ίδεται έπιστολη Μα~ίμου τού Μαργουνίου πρΟς Γαβριijλ Ροδί την. p 0 Ι y c' h ι· ο
η ι s Κ. Ε η e p e k ι d e s, Der Br:ief\vechsel des Maximos Marg-unios, Bishop 
von Kythera (1549 -1602) έν «Jahrbuch der όsterreichischen B:γzantinischen 
Gessellschaft», Band Ι, 1951, ρρ. 13-66. Μ. Γεδεών, 'Επιστολαl πρός τόν πα
τριάρχην Ίερεμίαν Β' τόν Τρα·νό'\', «'Εκκλησιαστικ1) 'Αλή#-εια» ΛΒ' 1912 σσ 194 _ 
197. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς, Μνημεία τfjς ·rσ;ορίας 

1

τ&ν ', Α#-η
ναίων, .τόμος Α', σσ. 83-86, τόμος Β', σσ. 63-64, 193-220. D. Ioannis Chry
sostomι contra Iudreos Homilire VI oρera D a ν i d i s Η ce s c h e 1 i i 
Augustani, Anno MDCII ('Εκδίδονται δύο έπιστολαt τοϋ Μαργουνίου μία «τοl'; 
εVσεβέσι καt φιλοχρlστοις χριστιανοί ρ καl έτέρα «Δαvlδπ τ φ 'Εσχελlφ» ). Ι ~ a n η e s 
Α. F a b r i c i u s, Bibliotheca Grreca sive notitia scriρtorum veterum Gne
corum Editio Νονa. Curante Goitlieb Christoρhoro Harles. Volumen deci
mum. Hamburgi a.C. MDCCCVII, σσ. 130- 132. Volumen undecimum a.C. 
MDCCCVIII, σσ. 693 • 697. Θ ε ο φ ί λ ο υ Κ ο ρ υ δ α λ λέω ς, "Εκ-&εσις περl 
Έπ-ιστολικών τύπων κτλ. Έν "Άλλη τfjς Σαξωνίας ,αψξη' ('Εκδίδονται δύο έπιστο
λα!. τού .Μαργουνίου, μία «Δαυlδυ τφ 'Εσχελlφ» (fν σ. 71) καί έτέρ<& «Σαμοvήλω 
:φ όσιωτάτφ καί ~οφωτάτφ~, σσ. 71 -72). Α. Π α π α δ όπου λ ο ς- Κ. ε ρ α μ ε υ~ 
εν V. Vremennik, Ι, 1894, σσ. 218-220 (Ενit-α βιβλιοκρίνων τό τοϋ Β. Α. Μυ
στακίδου, Ό Ίερός κλfjρος κατα τόν ιι;;;' αL. έκδίδει «δευτέραν του Μαργουνίου δια
~·ήκην», σσ. 219- 220). 

, 
1 ?C· Χ α, ρ α λ α μ π ά κ η ς, Κρητικός • Αστήρ, ΒΊ 1908, σ. 348. "Ορα καί 

επιστολην Μαξ ι μου τού Μαργουνίοu τφ Παναγιωτάτφ Ίερεμίq.. γεγραμμένην « 'Ενε
τlηf1εν έλαφηβολιώνος εlκοστl] κατiι τΟ ,αφ1-ι 1 έτος τΟ σωτήριον» έν τοίς ύπ' &.ρ. 79 
(σσ. 174 -175) καi 101 (σσ. 269- 272) κώδιξι της Βιβλιο!Ιήκης τijς Βουλijς. 

2 Πρβλ. Χ. Χ α ρ_ α λ α μ π ά κ η ς, "Εν--&' άν. σ. 348. Δ ι ο κ α ι σ α ρ ε ί α ς 
Ά ρ ι σ τ ά ρ χ ο υ, Γαβριi}λ ό Σευfjρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Νέα Σιών 
ΚΒ', 1927, σ. 345. ' ' 

s Εtναι χαρακτηριστικ'Ι) έπιστολ1) τού Μαργουνίου πρΟς τΟ,, πανοσιώτατον καt 
λογιώτατον κύριον ΔιονύσιοV, γραφείσα «Ένετlη{}-ε1' iλαφηβολιοjνος ε' lσταμέ1ιου κατά 
τΟ' ,αφ1-ι ~ έτος τΟ_ σω~~Jριον•' (κό)δικες 79, σσ. 9 - 10, καt 101, σσ. 13- 14 της Βιβλιο
~ηκης της Βουλης), ης παραiΜτομεν εiπόσπασμα: «ΔεινΟν ή οίησις, τΟ δέ lσχυρογνώμον 
εν τοl'ς κακώς τισιν έγνωσμένοις καi δλως :παγχάλε:πον, άδελφών έ1• Χριστφ :ιιανοσιώτατε 

&μα καt λογιώτατε, καt ούκ liv !}~δlως τοϊς οϋτω διακειμένοις &vfJρω:πlvη {)ερα:πεlα τις 
έπιγένοιτο». 
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πολλών παρακλήσεων καl τοϋ ~lερεμίου Β' καl τού Πηγά Επιτυγχάνεται 

η μετα τών δύο τούτων ίεραρχών διαλλαγή. 'Ήτο δΕ ή συμφιλίωσις αϋτη 

δια τΟν Μαργούνιον, dλλα καl δια τ1)ν Έκχλησίαν, μία &νακούφισις. Τοϋτο 

κατανοών ό Μαργούνιος &ποστέλλει πρΟς διαφόρους σεβαστοVς αύτου φίλους 

ίεράρχας έπιστολc'.ις δια τών όποίων &ναγγέλλει τΟ χαρμόσυνον γεγονός. Οϋτω 

§πιστέλλων δ Κυ&ήρων προς τον Μέγαν Πρωτοσύγκελλον τijς Μεγάλης τοϋ 

Χριστού ~Εκκλησίας Διονύσιον, γράφει μεταξU C1λλων ι: </Η άναστάαιμος τών 

ήμερών ljγετο, τΟ συνοδικδν πρΟ μικροϋ &πειί.ήφαμεν γράμμα, τ{ γdρ έδει 

πα{}είν τοιούτων ήμίν γενομένων άφορμών ; 1jνώμεfJον ψυχικώς, διηλλά

γμεfJον {}εί'κώς, είffε κα( διαμείνοιμεν άχρι τέλους, Θεοϋ τε καl τώ1' σών 

εύχών βοηiJούμενοι» 2
• 

Την ήμέραν τfiς Άναστάσεως λοιπΟν «1J.αργηλιώνος ζ' ίσταμένου κατd 

τΟν ~αφyt'ον έτος τΟ σωτήριον» Β έπετεύχftη, μετα Επτα ετ&ν δλων εριδας, 

ή πολυπόftητος τών δύο τούτων &νδρών τfις ~Εκκλησίας διαλλαγή, ~Επ~ αύτfi 

δΕ τΏ διαλλαγή ό Μαργούνιος άπήγγειλε καl την κατωτέρω f.κδιδομένην 

Όμιλίαν '. 

~Αλλά, φεϋ, η διαλλαγi) αϋτη δΕν -διήρκεσεν «liχρι τέλους». '!Η το μία 

συμβατικη συμφιλίωσις, παρ" Ολον Οτι ό Κυftήρων τi}ν έδέχ-&η εl.λικρινώς, 

ώς δείκνυται καl Εκ τfiς κα{}όλου συμπεριφορfiς αύτοϋ κατα τΟν μετCι την 

δ ιαλλαγi]ν χρόνον. 

Ένωρlς t)ρχισεν ή ψύχρανσις εl.ς τιΧς μεταξV τών δύο άνδρών σχέσεις. 

Ό Μάξιμος, μη &φιστάμενος τοϋ προσφιλούς είς αύτΟν Ηέματος περl τfiς Ενώ

σεως tfi>ν δύο "Εκκλησιών καl τfjς Ιδίας αίJτοϋ Ερμηνείας εLς τΟ περl τfjς εκπο

ρεύσεως τοϋ Παναγίου Πνεύματος δόγμα, έπανέρχεται καl πάλιν είς αύτό, 

1 Α. Π α π α δ όπου λος-Κ ε ρ α μ ε ύ ς, ΕΦΣΚ, ΙΖ', 1886, σ. 69. 'Εκ 

τού ύπ' άρ. 101 κό)δικος τi'jς Βιβλιο-&1Ίκης τfjς Βουλης (σσ. 288- 290) πληροφορού
με-&α δτι ή έπιστολ'Ι) αϋτη έγράφη «<Ενετίη&ε1• {}αργηJ.ιώνος ζ' Εσταμένου κατά τΟ ,αφJ.ι 1 

έτος τΟ σωτήeιον~. 
2 Καl 8ν τινι πρός τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως επιστολfι (κώδικες 79, 

σσ. 18-1-- 185 καί 101, σσ. 284-285 ·της Βιβλιο#-ήκης τfjς Βουλijς, Επίσης καl Κ. 

.Σ ά {}α, Βιογραφικόν Σχεδίασμα περt του πατριάρχου Ίερεμίου Β', σσ. 107 -108) 
έπιστέλλων ό Κυ&1Ίρων «Ένετίηffεν {}αργηλιώνος έβδόμυ ίσταμένου κατiι τΟ ,αφJ.ι' lτος 

σωτήριον» γράφει· «κlt.ν δτι μάλιστα έvαπειλημμένον έχοιεν τΟ άκριβσδίκαιον, διά φρι

κτής μυστηρlων τελετής κατα την λαμπράν καi ά1'αστάσιμον ίεροvργημένης άλλήλοις διηλ· 

J.άγημεν καi &:λλοvς, έπi τφ παραδόξφ της ένώσεως, Οσον οVκ liν εl:ποι τις, πνευματικώς 

εVφραν{}-ήναι γεγόναμεν αl:τιοι». 
8 Κατιi ταύτα η διαλλαγ1) εγενετο την 17ην Άπριλίου τού 1590. 
4 Περί τfjς ήμερομηνίας της όμιλίας: Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ- ο υ Π α π α δ ο πού

λ ο υ, Συμβολ'Ι) εiς τfιν ίστορία-ν Μαξίμου τού Μαργοuνίου, Νέα Σιών, ΙΗ', 1923, 
σσ. 717-718. Χ. Χ α ρ α λ α μ π ά κ η ς, Κρητικός 'Αστήρ, Β', 1908, σ. 348. 
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άποστέλλει δΕ: πρΟς τΟν elερεμίαν Β' τΟ «πρΟ δύο έτών συντεiJέν-~Εγχειρίδιον 

περf. τi]ς έκπορεύσεως τοϋ Παναγίου Πνεύμάτος μετά τινος δ.φιερωτικijς 

έπιστολιjς» ι. Έπίσης εLς Γερμανίαν έτσιμάζεται νέα τού "Εγχειριδίου Εκδο

σις. Ταϋτα πάντα πληροφορη-&ε!ς ό ·Φιλαδελφείας έξαγριοϋται καl οϋτω 

επαναρχίζει ή i!ρις. 

eo Κυ-&ήρων δμως προβαίνων είς τοιαύτας Ενεργείας δΕ:ν κινείται Sκ 

κακών σκοπών. Τούvαντίον. Ώς λέγει ε'ίς τινα έπιστολην πρΟς τΟν Ίερε

μίαν Β' 1 γραφείσαν «eΕνετ[η{}εν έκατομβαιώνος ζu' έπl ι υ' ,αφ'\.t'» η περl 

τα δόγματα Ενασχόλησις καl ή &κριβης γνώσις τούτων «τοίς κακώς διεστη

κόσι τοV Χριατοϋ μέλεσι καί σφαλερώς περί τΟ γλαφυρδν τοϋ δόγματος, 

ώς δε και την ίερdν άγάπην κραδαινομένην έπικουρίαν δικαίαν τινd προσπο

ρίσαιτο» 2 • (Επομένως ό Μαργούνιος Επανεκδίδει τΟ ~Εγχειρίδιον Οχ ι δια να 

έπανάψrι «τijς 'έριδος τΟν πυρσό ν», άλλ" ϊνα έδραιω-8ii δΗ1. τfις Επανεκδόσεως 

τοϋ ~Εγχειριδίου, ή περl τα δόγματα γνώσις καi άρα ή πρό τινος γενομένη 

διαλλαγή. 

Ό Γαβριi]λ ομως, &νειλικρινώς φερόμενος προς τa κα{Μλου συμπεφω

νημένα, είiρεν «εVπρόσωποJΙ δ.φορμήν», ϊνα δικαιολογήση τΥιν &νειλικρινiϊ 

αύτοϋ στάσιν, τfιν έπανέκδοσιν τοϋ ~Εγχειριδίου. 

(Ο Κυ&ήρων flδη, μfινα μόνον μετα τfιν διαλλαγήν, κατανοών τΟ άστα· 

ιtες αlιτfiς είχεν έπιστείλει πρΟς τΟν clερεμίαν Β' έπιστολήν, δια της όποίας 

έπληροφόρει αUτΟν περl τfjς άποστολiϊς τού ~Εγχειριδίου καΙ έν τfi όποί~ 

ύποδηλοϋται ή λύπη αUτοϋ δια ηlν &νειλικρινfι τοϋ Σευήρου στάσιν. 

'Ή έπιστολfι αϋτη γραφείσα «σκιρροφοριώνος δευτέρq. έπί ιll' κατd τό 

1 «Trfι παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνστω•τινοvπό).εως καl οlκοvμενικφ πατριάρχ'[} 

κvρίφ Ίερεμlq., :Μάξιμος ταπει1•Ος Απίσκοπος, χάριτος τΟ 8ς Βπίδοσιν», ,,"Ενετίη{}εν, έκα

τομβαιώνος {}' Απl δεκάτn κατιΧ τΟ ,αφJ.ι' lfτος τΟ σωτήριον τ1}ς Βνσάρκοv τοV Σωτijρος 

ημων οlκονομlας» (Κώδιξ 101, σσ. 380-382 τfις Βιβλια&ήκης της Βουλης καΙ. Κ, 
Σ ά {} α, Βιογραφικόν Σχεδίασμα, σ. 113). Γράφει δ' έν αlιτfί ό Μαργούνιος. «Καl 
τΟ πρΟ δύο Ατών σv1ιr;ε{}έν μοι περl π'"jς τοiί Παναγίου Πνε·ύματος έκπορεύσεως πονημά

τιον διά τινος προσφωνητικοV γράμματος άφιερω-&έν σοι vVν παρ" ΒμοV, Οσον ο1!π1:9 δια

πεμφ{}ήσεταί σοι, παναγιώτατε δέσποτα, έπειδάν άσφαλοVς τιvΟς εVπορίσωμεν διακομι

στοii». Πράγματι επιστολ'fι τοϋ tδίου Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου πρός τόν πατριάρχην 

•Jερεμίαν, γεγραμμένη «Ένετίη{}εν έκατομβαιώνος ς' φ{Jlνοντος κατιΧ τό ,αφJ.ι' i'τος 

τό σωη}ριον» πληροφορεί ήμιiς περί της &.ποστολfις του 'Εγχειριδίου μετε:Ί. του &.φιε· 

ρωτικοfi γράμματος (Κώδιξ 101, σσ. 382 • 384, τfις Βιβλιοft.ήκης τfjς Βουλfjς, καί Κ. 
Σ ά {}α, Βιογραφικόν Σχεδίασμα, σσ. 114 ·115). «Ίδού σοι καi τών ήμετέρων συγ
γραμμάτων έκάτερον διαπέμπεται, παναγιώτατε δέσποτα· Jiν {!άτεροv μ~ν πάλαι τff ήμε
τέρq, παΨαγιότητι προσπεφώνηται καlτοι παρ' Jμol διαμεϊναΨ, μπ' oV πολV διΟ: τi;ν τότε 

τfi κα{}' ήμiiς "lερiJ Έκκλησlq, Jπεισφρήσασαν σύγχυσιν». 

2 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Έπιστολαl πρΟς τόν πατριάρχην "Ιερεμίαν Β' τόν Τρανόν. 

«Έκκλησιαστικ'ιl Άλή4tεια», ΛΒ', 1912, σ. 196. 
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,αφ1-ι'ον έτος τό σωτήριον» ευρισχεται έν τψ ύπ" άρ. 328 κό)δtκι τοϋ Εν 

Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου τοϊi Παναγίου Τάφου καl Εν &ντιγράφφ, Εν τQ} 

ύπ" &ρ. 90 φακέλλφ τών καταλοίπων Β. Α. Μυστακίδου 1
• Δια τΥιν σημα

σίαν τi]ν όποίαν Εχει η έπιστολfι αϋτη, χα&" Οσον δι" αUriiς δείκνυται Οτι 

Υ]δη μετα μfiνα μόνον άπΟ τών διαλλαγών ηρχισεν ή ψύχρανσις εΊς τας 

μεταξiι τών δύο τούτων 'ιεραρχών σχέσεις, Εκδίδομεν καl ταύτην έκ τΟΟν κατα

λοίπων τοϋ Β. Μυστακίδου μετU: τfιν Όμιλίαν, ώς Εν Επιμέτρφ. 

Μετ& ηΊν Επανάληψιν τfiς Εριδος, f]δη Εχομεν πλη{}Uν Επιστολών τοϋ 

Κυ{}ήρων πρΟς διαφόρους, δια τών Οποίων Εκφράζεται η λύπη αUτοϋ δια 

τ1Ίν &νειλικρινfι τοϋ Φιλαδελφείας στάσι ν 2
, καl συγχρόνως δ πό&ος δια 

1 Κ. Δυοβουνιώτης, ΕΕΒΣ, ΙΕ', 1939, σ. 373. 
~ Οϋτως Επιστολ1) τοϋ Μαργου·γ(ου πρΟς τΟν Μέγα'\' Πρωτοσύγκελλον <Διονύ

σιον> σταλεϊσα «·ΕvετlηfJ.εν, μαιμακtηριώ1•ος 81'άτυ φfJίνο1•τος :v.ατιΧ τJ ,αφJ.ι' [τος τΟ 

σωτήριο1•» γράφει· «'ΕγW δε καί τοϋτο κατολοφύρομαι, καi Οτι. εlς μάτην chΨείδισωι 

n}1' ψυχήν μου oi μισοϋντές με δωρεάν» (Κώδικες 79, σσ, 52- 53, καL 101, σσ. 75 · 78, 
της Βιβλιο&ήκης τfjς Βουλfjς). Έπίσης έτέρα πρΟς τόν πατριάρχην Ίερεμία'\' Β' 

ιiποσταλεϊσα «"Ενετίη{Jε1', μα.ιμα.κτηριώνος ει:ι φθίνοντος ,αφJ.ια' γράφει· «μετά γάρ 

πρώτον καί δεύτερον κα} τρlτον γράμμα συνοδικό11, προσαπειλοVν αilτφ (τφ Φιλαδελ

φεlας) τά χεlρω, εl μη μεταμάfJοι, &περ α-ότόiJ-εν κα:v.ιlις μεμά{Jηκε, μετU. παραινέσεις τε 

καί προτροπιΧς εlς διαλλαγήν, μετ' αilτιΧς διαJ.λαγάς, μετιΧ την διά τών &χρά11των μυστη

ρίων γεvομΕνην &γάπψ, i!πούλως καi α{){}ις, ί'1•α μη r;Jλλα λέγω, τούμΟν ύποδεlκνυσι 

γράμμα (τό f:ν ε'ίδει επιστολfjς Έγχειρίδιον, έννοεϊ ενταfi{}α) κai τΟν νοiίν, Οπως καi 

πρότερον, διαστρέφει πανούργως» (Κώδικες 79, σσ. 39-42, καί 101, σσ. 56· 61, της 

Βιβλια&ήκης τfjς Βουλης, έπίσης Κ. Σ ά {}α ς, Βιογραφικόν Σχεδίασμα, σσ. 

126 - 128). 
'ΑλλU. καί πρός αύτόν τΟν Φιλαδελφείας ό Μαργού·νιος Επέστελλεν, ύπεν&υμί· 

ζων α{n;Q? τε:Ί. τfις διαλλαγfjς καί' τ'fιν κατό, ταύτην γενομέ'\'η'\' κοινωνίαν τών &χράντων 

μυστηρίων. Οϋτως εν TL'\'t έπιστ.ολfί γράφων <ψαιμακτηριώνος δευτέρq, lπl δέκα κατά 

τΟ ,αφ1( έτος τΟ σωτήριον» λέγει· «ΣV δ' άλλα μη πρΟ τijς εVσεβείας aVτijς τΟ Βφ' ό' 

πεπραγμάτευται κέρδος dπαμβλύ1•υς τε κα} i'ι.πομειώσrις, &λλά καi τijς ήμετέρας προσδο

κίας καl πλέον τι προσκερδά11οις τfi πρΟς τοVργον lμπαρασκεύφ ίJ τι μάλιστα ~τοιμότητι, 

ποιήσεις δ' 1 εiί οlδα Ο τι, καi πρΟς τΟ χρέος UπιδWν καi την &ξίαν καl τf;ιι ήμιlιν aύτιlιν, 

πρr'ις δΕ καi τώy λοιπών μεγlστην chφέλειαν, τΟ δέ πάντων μέγιστον εlς ΘεοV εVαρέστησt1'" 

(ΕΕΒΣ, Κ', 1950, σσ. 337- 338). Έ'\' έτέρςt δ' επιστολfl yραφείσι1 «βοηδρομιώvος 
Ο·' [σταμένου κατά τΟ ,αφ~α' έτος τΟ σωτήριον» ό αi'Jτός Μαργούνιος λέγει πρΟς τόν 

Φιλαδελφείας. «Άλλά r;{ ήμϊν κοινΟν τοϊς lξω0Β1'ι πάρεστι γάρ σοι, εl μόνον τοVΟ·' ελοιο, 
έκ τών τijς Ίερϋ.ς Γραφijς λογlω1' τώι• χΜς &1'αγινωσκομένων, 6fJόν τε καl εVπρεπέσr;ε

QΟ1' καl τΟ {}έατρον πΊς διαλλαγijς Βνεχ{}ήναι καi οi'!κ i'ι.νατρέψεις, οΊμαι, τi}ν τώv μυ

ρlωv ταλά1>τω1• συγχώρηόιν δια την τιlιν έκα.τΟν δηναρlω1• &πόκτησ11• ... Λιαλλάγη{}ι τοίνυν 

ήμϊν, i'ι.νδριiι1' ίερο)τατε, ... λώφησον δ?l τι του {}υμοiί καl λυσον τi;ν δργήν, καν δικαlα 

?}, δάμασον τΟν λογισμΟν κα} τΟ πiiν φιλοσόφως &vέ?'εγκε καi δεϊξον δτι καt &πΟ βeα

χεlας έπισω/.ijς τοσαύτην lσχi!1' η τοϋ Πνεύματος έχει χάρι;» (Κώδικες 79, σσ. 139- 141, 
καL 101, σσ. 219-222, της ΒιβλιΟ'&Ίlκης τfις Βουλής). 



i 
i 

288 Πα να γ. Γ. Ν ικολοπούλου 

τi]ν σύγκλησιν συνοδικού δικαστήρίου, tO όποίον {}d έκδικάσu ηlν δλην 
ύπό1Jεσιν. 

Έν τέλει έπετεύχitη ~ σύγκλησις τοϋ δικαστηρίου κατ~ ~Οκτώβριον τοϋ 
1592, τΟ όποίον, έκδικάσαν τΥιν ύπό{}εσιν, ή&q?ωσε τΟν Μάξιμον καl προέ
τρεψε τον Φιλαδελφείας ε!ς διαλλαγήν. Ή διαλλαγi] αϋτη, ή καl διατηρη
itείσα μέχρι τέλους, έπετεύχitη κατα το 1593 '. 

'Ήδη προβαίνομεν ε!ς τi]ν χρονικi]ν τοποitέτησιν τijς Όμιλtας καl 
περαιτέρω είς την f:κδοσιν αύτiiς μετα καi τfiς πρΟς τΟν πατριάρχην "lερε
μίαν Β' ύπΟ του Κυ-θ·ήρων &ποσταλείσης έπιστολiiς κατ& «σκιρροφοριώνα 
δευτέρq, έπl ιn τοϋ ,αφ"'ί.'». 

Ή 'Ομιλία Cιναφέρεται ε!ς τi]ν κατα Πάσχα 1590 γενομένην διαλλα
γην καl ούχl είς βραδύτερον έπε]ι{}ούσαν μεταξυ τών δύο ίερών &νδρών συμ
φιλίωσιν 2

• Είναι δΕ κaτα τΟ περιεχόμενον όμιλία προτρεπτική, παρορμώσα 
&φ" ένΟς μΕν τοUς μέχρι τοίi νυν Ερίζοντας ίεράρχας, πρΟς άγάπην, άφ~ f.τέ
ρυο δΕ τΟν λαόν, πρΟς έφαρμογi}ν τοίi τοίi Κυρίου· «τί δ'l βλέπεις τδ κάρφος 
τΟ έν τφ όφ{}αλμφ τού άδελφοϋ σου, τfιν δε έν τφ σ(jj όφ{}αλμφ δοκδν 
ού κατανοείς ;» s. 

Είς τi}ν f:κδοσιν τi]ς όμιλίας &φορμi}ν €δωκέ μοι τΟ κατάλοιπον τοίi άει
μνήστου Β. Μυστακίδου. Πλην τοϋ καταλοίπου τούτου, 8λαβον ύπ~ Οψιν καl 
τΟν έκ τού Οποίου τΟ άντίγραφον τοϋτσ προέρχε~αι κώδικα ύπ~ άρ. 328 4 τού 

1 Χ. Χ α ρ α λ α μ π ά κ η ς, cΚρητικΟς 'Αση)ρ;. Γ' (1908), σ. 357. 
2 ·ο Κ. Σ ά-& α ς έν ΝΦ, σ. 214 γράφει, Οτι ή ~ομιλία αύτη άναφέρεται εtς 

την κατ' Ίούνιον 1594 γενομένην διαλλαγήν. ΤΟ Οτι δμως ή Όμιλία άναφέρεται είς 
τΥιν κατd Πάσχα 1590 γενομένην διαλλαγήν δείκνυται καί εκ των έξης : Μάξιμος ό 
Μαργούνιος γράφων κατd «μαιμακτηριωνa δευτέρq iπl δέκα κατδ: τό ,αφ1-ι', πρός τόν 

Φιλαδελφείας Γαβριiιλ άναφέρει ρητώς; τΎιν Όμιλίαν (δρα ΕΕΒΣ, Κ', 1950, σσ. 
337- 338). Έπίσης ό αlιτός Μαργούνιος γράφων « Ένετίηθε1•, {}αργηλιωvος ζ' ψ/Jl
νοvτος κατα τΟ ,αφ1-ιβ' lτος τό σωτήριοΥ» πρΟς τόν Μελέτιον Πηγdν (κώδικες; 79 καΙ. 
101 της Βιβλιο&ήκης της Βουλfις) &ναφέρει τα έξης «μετα γαρ τήν έπl τοϋ Ο.μβωνας 
αVτφ γεvομέ1'ην εύπρεπij δημηγορlαν». ~Επίσης γράφων «τfi κατd: Κωνστανω,ούπολιν έν 
Χριστφ συνα{}ροισ{}είσrι ι'ερif. συ1'όδφ, πατράσι παναιδaσιμωτάτοις καί κυρlοις έν ίερωτά~ 

τοις» «ένετlηfJεv, πυανεψιωνος γ' ίσταμένοv κατd: τΟ ,αφ"ιοJ.β' lτος τΟ σωτήριον» (κώδικες 

79, σσ. 208 · 2t4 καl 101, σσ. 336-364 καί Μ. Π α ρ α ν ί, κ α ς, Περl Μαξίμου 
τοϋ Ι\ίαργουνίου, ΕΦΣΚ, Ι', σσ. 24 ~ 29) λέγει· «δτι μ'έν οfίν έμοl τιΖ της μετd: ταϋτα 
διαλλαγijς παντοιοτρόπως διfιττηται, οϋτω μέντοι, ί'να κατd: ΘεΟν κal τοVς ίεροVς vόμους 
γένηται ή διαλλαγή, μαρτυρεί μοι τρία 1 τέτταρα γράμματα εlς τήν έπί τοϋτο προτροπήν 

γεγενημένα, καi μάρτυς μου τό συνειδός καl συμμαρτύρηταl μοι τΟ {}εϊον lJ.νω{}εν καl 

ό έξυφανθεlς μοι όποιοσοϋν λόγος, ι:Οσπερ γεγονυίαν ταύτην lιπο{)έμενος καί μάρτυeές μοι 
πολλοl». 

s Ματfi.. ζ', Ε. 

' Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς· Κ ε ρ α μ ε ύ ς, ΙΒ, ΔΊ 1899, σ. 303. 
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εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου, Επt τϋ βάσει τοί1 

-όποίου καt Εκδίδω n)v Όμιλίαv, άντιπαραβάλλωv αύη)v πρΟς τα είς τοUς 

ύπ' Cιρ. 79 (ιit' α!.)' σσ. 216-220 καl101 (ιη' α!)' σσ. 290-298 τijς Βι· 
βλιο{}ήκης τijς Βουλijς καl 1126 (ιη α!.) ' τijς Έitvικijς Βιβλιοitήκης, φφ. 

142α- 144α, Cι&ηνα"ίκοuς κώδικας εύρισκόμενα aντίγραφα τijς 'Ομιλίας. 

~Επίσης δΕ καt πρΟς τα κείμενα τών Εκδόσεων Κ. Δυοβουνιώτου 4 καt Κ. 

Σάitα '. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1 ΝΕ Δ', 1907, σ. 112. 
2 ΝΕ Δ', 1907, σ. 373. 
11 Ί. Σ α κ κ ε λ ί ω '' ο ς, Κατάλογος χειρογράφων της 'Ε&νικfις Βιβλιοf}ή

κης, 1892, σ. 204. 
.ι Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, Μάξιμος ό Μαργούνιος, «Γρηγόριος ό Παλαμdς:., 

Δ', 1920, σσ. 166-168, 209. 
5 Ό Κ. Σάf}ας 8ξέδωκεν εν ΝΦ, 1868, σσ. 214- 215 μιr.ρΟν μέρος τfις Όμιλίας 

(άπΟ τΟ)ν στίχων 4- 7 καί 70- 82). 

ΕΠΕΤΗΡJΙ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥ.Ζ:ΑΝΠΝΩΝ Ι:Π~ΥΔΩΝ 'Έτc~ ΚΑ,' 19 



Α' 

Κώδιξ Μετσχίου Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 328 (ις' α!.). 

23α "Όμ,ιλtα aύν.,;ομός τις και αfη;οσχέδισς έπt -ιfί νενομένυ διαλλανϋ 
Γαβριήλου tοϋ πανιερωτά.,;ου άρχιεπισκόποv Φιλαδελφείας, και Μα ... 
ξίμου έπισκόποv Κυ0.1]ρων. 

Εύφραt11έσ{}ωσαν οί οVρωιοί καl ιlγαλλιάσtJ-ω ή γij, σκιρτησάτωσαν τά 
5 Ορη, δσοι τε {}εοειδείς νόες καl ούράνιοι καl δσοι έπίγειοι καl τούτων δσοι 

αl{}έριον καl μακάριον τΟ ένδιαίτημα Sχουσι και τών χαμερπών τούτων τφ 
πρός τό fJείον προσεγγισμφ, άν(hτεροί τε καl ύψηλότεροι κα{}εστήκασιν, 
εί' τφ φίλον, τcp άναγωγικωτέρφ χρωμένφ τoii τρόπου, οϋτω τdς έν τοίς 
ίεροίς λογίοις συλλαβdς έρμηνεύει1ι· καl γάρ εί μεγάλη χαρά γί~εται έν 

10 ούρανφ έπί ένl άμαρτωλiρ μετανοοVντι, αύτη δε ι:ϋαπερ όδφ βαδίζουσα, 
23β μέχρι κα{ [ τών έσχάτων τfj οlό11 τινι συναισ{)ήσει πρόεισι κα{ παψαρμό11ιοψ 

η)ν χορείω1 κάUίστησι, πώς οϋ μείζον, δπερ έν 1jμίν &γα{}οπρεπώς έ~ιήργη
σεν ή χάρις τοϋ πνεύματος ; τίνα δε τών εlρημένων οϋκ άν κατευ-

SigJa: 

Α =Ό ύπ' άρ. 1126 κώδιξ τfίς 'Ε-&νικfjς Βιβλιο&ήκης. 
Β =Ό ύπ' άρ. 79 κ&διξ τfjς Βιβλιο-&ήκης τfjς Βουλfjς. 
Γ =Ό ύπ' άρ. 101 κώδιξ τfjς Βιβλιο&Ί1κης τfjς Βουλfjς. 
Δ =·Η έκδοσις τfjς όμιλίας ύπΟ Κ. Δυοβουνιώτου έν «Γρηγόριος ό Παλαμάς~, τόμ. 

Δ', 1920, σσ. 166 -168, 209. 

Σ =Ί-Ι ύπΟ Κ. Σά-&α έκδοσις τfjς όμιλίας έν «Νεοελλη\•ικft Φιλολογίg::., σσ. 214-215, 

1 - 3 Όμιλlα σ{Ψτομος γενομένη lπl τfi διαλλαγ!l Γαβριt;λ του .πανιε,ρωτάτου Φιλα
δελφείας dρχιεπιοκιίπου Α.ΓΔ 'Ομιλlα σύντομος γενομένη lπl τΠ διαλλαγ!7 Γαβριt;λ του 
πανιερωτάτου Φιλαδελφε{ας Β 3 τoii Μαργουνlου addit Β 4 εflφ,ρανέσ{}ωσωι Σ 
σκιρτάτωσαι' Β σκιρτησάσ{}ωσαν Σ 5 /Jρη εδφροσύνην, όσοι Β νόοι Α 6 - 7 τφ 
προσεγγισμφ τφ πρΟς τΟ {)εϊον ΑΒΓΔΣ 8 εϊτε Δ φlλω1• Α &ναγκαιοτέρφ Β 
8- 9 τCις έν τοίς lεροίς λόγοις, οϋτως έρμηνεύειν συλλαβlχς ΑΓΔ τd:ς Εν τοίς lεροίς 
λογ{οις οϋτως lρμηνεύειν συλλαβ(ις Β 9 γlγνεται Γ 11 καi μέχρι ΑΒΓΔ οlόν 
τινι om. ΑΒΓΔ 12 χορηγ{ωι ΑΔ 12- 13 lνεργήσει Δ 13 τlνα τούτων &πάν-
των οVκ ΑΒΓΔ 13- 14 κατευφράνυ Δ 

Test. 4 «ΕύφραιJJέσ{}ωσαν ol οiJρωιοί καl &yαλλιάσ{}ω ή γi}», Ψαλμοί 95, 11 
(Πρβλ. Παραλειπομένων Α' 16, 31 καl ·πσα·Lας 49, 13). 9-10 «Οϋτω χαρCι εσται 
i1' τ φ οiJQανφ επt lνt &μαQτωλr:p μετανοοiJJJτt», Λουκ. ι ε' 7. 
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φράνοι δυdς ψυχών τήν τε τάζιν τΥ;ν έαυυjς επεγνωκυία και 1}ς άπε
στράφη κακώς εlρήνης, εlς εκείνην αύ19ις όψε γσVν επαν1}κουσα καl τr[J τιjς 
αγαπης συνδέσμφ ένουμέ1ιη τε έαυτfί καl 6.λλήλους &λλήλοις συνδέουσα ; καl 
γdρ έλ είν τα σκαν αι.α επαναγκες ην και ευαγγε;.ικη η αποφασις και πρα-{} ''δ'~' "",. ,,~~, \-

20 

ξαι ήμfiς καl παfJείν τι άνfJ-ρωπινώτερον τr[J λόγφ τοϋ σαρκίου, Φπερ δ.νω
{}εν συνδεδέμεfJα, ίνα κdκ τούτου έπικερδάνωμέ" τι, τΟ εlς τούπιΟν dρρη
κτότερον' καί τοϊίτό γε lργον τοϋ πανσόφου Θεοϋ, μ1]τοι γε έ!; άγα{)ών 
άγα{}ά, &λλd δη κα{ έκ τών χειρό1ιων έζάγειν τd κρείττο,α· τοϊίτο δε πώς 
γίνεται ; ώ τijς περί 'fjμfiς τού Θεού ύπεραγά{)ου προJιοίας, χάριτι καί ταπει
νότητι, εκείνης μεν fJεόiJεν έκχεομέ,ης έν ταίς καρδίαις 1ίμών καl τfjς άγά
πης παρασκευαζούσης τd ύπεκκαύματα, ταύτης δε αυνεισφερούσης τά παρ" 

1jμών·: φfJα,όμε{/α γdρ tiπα11τες μfiλJ.ον 1} φ{/άνομεν έ11 τοίς κατορfJώμασι 
καί τfjς δε!;ιfiς τού cΥψίατου, ψαλμικώς εlπεί11, ή 1jμετέρα &λλοίωαις. Τ?] δε 
πρΟς τΟν ταπει11ώααψτα έαυτΟ11 καl ύπ1jκοον μέχρι {}αΨά του γεψόμεΨΟΨ αύ{}-ις 
πρΟς δύΨαμιν εξομοιώσει κα{ πάναοφον δι" ήμfiς καl ήμώΨ πρΟς ΘεΟν γενό
ιιεΨον διαλλάκτην δεσπότην τΟ τfjς άγάπης φώς άατραπτόμε{}α· καl τΟ μεσό
.τοιχον λοιπΟν τοϋ φραγμού διαλέλυτάι όποίον tiν τις τοϋτο καl οlη{}είη τΟ 
ύπΟ τού σποοέως τώ11 κακών εlς τη, ήμών παμπονήρως έπινοηfJε, κάκωσιν 
καί τις Wαπ;ρ φJ.ογίνη ρομφαία, ή έπεγειρομένη έκατέρω{}εν tlμυνα, καί 
τού παραδείσου τών καλών ήμfiς έξορίζουσα, καλώς ποιούσα τd νώτα δίδω
σιν· ύμείς δf:" τί φατέ πρΟς τοϋτο οί κομπάζοντες τΟ άΨέκ<κ>λητον; οί 

τΟν κώνωπα διυλίζοντες, καί τι}ν κάμηλον καταπίνοντες; οί την δοκδν παρα
βλέποντες τη, ύμετέρα11, καl τΟ κάρφος τΟ εν τr{J όφfJαλμφ τού &δελφοV 

έκβάJ.λειΨ dποπειρώμενοι ; οί περί τd &λλότρια καl μό11ον όποιαούν πταί-

25 

30 

35 

14 επιγνωκυία Δ 16 καi- &λλήλοις liλλοις Α καi άλJ.ήλοις liλλους ΒΓΔ 17 γCιρ 
[δει ελ{)είν ΑΒΓΔ iπάναγκες ήν om. ΑΒΓΔ 18- 19 Φ συνδεδέμε{)α ΑΒΓ Φ l1νω-
{J.εν συJJδεδέμε{}α Δ κ4τι Α κδ.Υ Δ 19 επικερδα{νωμεν ΒΔ εlς τούπιΟν om. 
ΑΒΓΔ 19-20 εγκριτώτερον Β 20 γιlρ ΒΓΔ τοV πα11σόφου om. ΑΒΓΔ 21 &γαi/0: 
ωn. Γ 22 εκ της Δ χάριτί τε καl ΑΒΓΔ 23 iκχεομένης {)εό{}εv ΑΒΓ {Ιεό-
{}εν om. Δ 25 γCιρ πάντως 17 φ{Μνομεν &παντας εν Α γCιρ πάyτως η φ{/άyο
με1' &παντες ΒΓΔ 27 ΒαυτΟν om. Β 28- 30 γεJJόμενον μέχρι {)ωιάτου α[ι{}ις πρΟς 
δύναμιν εξομοιώσει καl πάJJσοφον δι' ιjμϋ.ς καί ήμω1' πρΟς ΘεΟν γενόμενον διαλλάκτην Α 
γεyόμεyοJJ μέχρι {)αyάτου α{ι{)ις πρΟς δύναμιν εξομοιrhσεt καl πάνσοφοJJ δι' ήμfiς καi 

ήμων πρΟς ΘεΟν ΒΓ γειιόμενον μέχρι UaJJάτov... δι' ύμfiς... ΘεΟν Δ 29- 30 καi 
λοιπΟν τΟ μεσότοιχον ΑΒΓΔ τοiJτο om. Β 31 κάκισιν Δ 32 ΕπεγειρομέJJη όποιαοiJν 
ΑΒΔ 33 - 34 δlδοσιν Γ 34: ήμείς Δ &νέγκλητον ΑΒΓΔ 37 lκβαλεϊν ΑΔ 

Test. 34-35 «Ol διυλlζοντες τΟν κωνωπα καl καταπlνοντες την κάμηλον~>,Ματ'Ιτ, 
κγ 24. 35- 36 «Τί δΒ βλέπεις τΟ κάρφος τΟ εν τφ Οφ{)αλμφ του &δελφου σου τfιν 
δΕ Βν τ φ σφ δφ{}αλμφ δοκΟν oiJ κατανοείς;», Ματ-&. ζ' 3, 
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σματά όξυωποϋντες τε και πoJ.V τΟ περίεργον ένδεικνύμενοι, περl δε τd ύμέ· 
τερα dκηδιώντες καί dμβλυώττοντες; πότερον πεί{}ομεν ύμiiς δτι καl ήμείς 

40 κατd ταυτd ύμίν τΟ βάρος τijς σαρκός πεφορτlσμεiJα, έπιπροσfJοVν έσ&' δτε 
- , ~ ~ , ' , 'ζ , .Q ' 

ταις κρειττοσιν ημών νευσεσι, και τι και πασχειν καταναγκα ον ανυρωπι-

νον η συμμετεωροπορείν ήμiiς δλως αίρείσ{}ε ταίς dνωτέραις τώ1• δυνάμεων 
24α και αvλόν τι να βίον επι riJς έπιδείκνυσ{}αι ,. Ι ην μεν αν εύχ1) τοϋτο και 

μάλιστα έπειδη &παξ, φεϋ του προγονικού άμαρτήματος καί -ιοiί ήμετέρου 
45 δυστυχt]ματος, δι • dρετtjς γυμνάσιον πρΟς τοVς ένταV{}α άγώνας άπεδυσά

με{}α καl πρΟς τdς άρχάς τε καl έξουσίας καl τοiις κοσμοκράτορας τοiί σκότους 
τοϋ αlώνος τούτου καl τd πνευματικd τijς πονηρίας άντιπαρα< τα> ττόμε{}α, 
τί δή που τε τούτων δ.{}λητών ύμείς Ο.vα{}εωρείν κα{}' έαυτοVς Ο.φέντες 1ιόμον 
καl όlς περιπίπτει τό έπιτήδευμα, τό Ο.ιιαμάρτητον, εlκfj ήμών κα{}απτόμε-

50 νοι εlς μέσον άπλώς προσκομίζετε; Ιiμεινον μέ1ι γdρ ήν μη παροJ.ισ{}ijσαι 
8λως· έπειδη εύόλισ1Jον τό Ο.ν{}ρcύπινον καl συμπέφυκεν αύτiρ τδ εύπερίτρε
πτον και άσ{}ενεστέρα ή τοiί αύτεξουσίου ροπ1], μικρδν οlκονομικώς ύποχω
ρούσης τιjς χάριτος τάχα, ίνα και τούτφ σωφρονιζώμε{}α καl μη έφ~ ήμίν 
είναι, καl μό1ιοις τήν τε τοiί κακοiί άποφυγ1]ν, καl την τοiί κατορ{}οiίν δύνα-

/J5 μιν, liλJ.~ δ.νω{}έν πο1Jεν φ{}άνεσ{}αι ύποτοπάζωμεν, πίπτομεν μέν, dλλ~ oV 
και έν τr'[J πτώματι διαμένομεν, U.παγε· άλλ~ έγειρόμε{}α· μη γdρ ό πίπτων 
ούκ έγείρεται; σV oilν τίς εΙ ό κρίνων άλλότριον οlκέτην, φησlν ό είπών, 
τr.fl lδίφ κυρίφ στέκει, η πίπτει· στα{}ήσεται δέ. δυνατδς γάρ έστlν ό Θεός 
στfίσαι αύτόν. dμέλει γοiίν τd τijς εlρ1}νης διώκωμεν, καl τd τfjς εlς &λλή-

60 λους οlκοδομ1}ς. καl μη μάτην άλλ1]λους κρ[νωμέν τε καί δάκνωμεν, μ1}τε 
οϋς ού δεί, μή{}~ οlς ού δέδοται, έπε! μηδ8 κεφαλfjς πόδες άνώτεροι, καl 

3ί - 38 οί περί τα &λλότρια καί μόνα πταίσματα ένδεικνύμενοι τό περίεργον ΑΒΔ 
ol περt τα &λλότρια καί μόνο?' όποιαουν πταίσματα όξυωπουντές τε καl. πολV τά περίερ
γοΥ ένδεικνύμενοι om. Γ 38- 39 περί δf: τα {;μέτερα &κηδιώ?ιτές τε καl. &μβλυώττον
τες om. ΑΒΓΔ 39 1jμεΊς έξ ί'σου ύμΊ1ι ΑΓΔ καί έξ tσου .fJμΊν Β 41 τοίς 
Β ήμών Α τοι Β καί η καi Δ πάσχον καταναγκάζον Α 42 συμμετεωροπο
eεΊς Α συμμετεπροπορεϊν Δ fιρεΊσ{)ε Α αίρεΊσ{)αι Δ 43 δείκνυσ-&αι Β 44 έπεί 
δΕ. ΒΓ έπl δf: Δ παραπτώματος ΑΒΓΔ 44- 45 καi του ήμετέρου δυστυχήματος om. 
ΑΒΓΔ 4Ό τοVς άγώνας τοVς ένταυfJα ΑΒΓΔ 48 τά om. ΑΔ τί τών ά{fλη-
τών &ναfJεωρεΊν Α τι τόν τών &-&λητών ΒΓΔ 49 συμπ{πτει Δ 49- 50 κα-&απτό-
μεvοι ήμώv ΑΒΓ καfJαπτόμε1ιος ήμών Δ 50 προσκομίζετε Β προσκομlζεται Γ 
προσκομίζειν Δ γΟ:ρ om. ΑΒΓΔ πεσεΊ1' ΑΒΓΔ 51 έπεl δΕ ΓΔ 51-52 &περί
τρεπτον Β 52 άσ{}ενέστερον Α 53 τοVτο Α 5! τε om. Β φυγην ΑΒΓΔ κα-
τορΟ.ουvτος ΒΔ 55 λογιζώμε{}·α ΑΒΓΔ 55- 56 oV διαμένομεν καi έν τφ πτώματι 
ΑΓΔ oV διαμένομεν έν τφ πτώματι Β 57 δf: ΑΒΔ 58 στήκει ΑΒΓΔ 59 liρα 
οiίν ΑΒΓΔ 59- 60 τής οlκοδομijς τijς εlς ά?.J.ήλους ΑΒΓΔ 60 καi μη μάτην &λ. 
λήλοvς om. Α κρίνομέν τε καi δάκνωμεν Α κρίνομέ1ι τε καί δάκνομεν ΒΔ 61 με{}' 

Δ lπεt δέ Β κεφαλής οί πόδες ΑΓΔ 

I 
ι 
I 
I 
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ούδε πάντων 1} κρίσις, ϊνα τδ εVτακτον κάν τούτφ διαφυλάττηται' άλλ' 
Ετέ{}η, φασί, τip άδελφφ πρόσκομμα, άλλd γdρ καl άνfιρηται, καl νiίν ήμίν 
καλώς μεταμέλει των όπωσοiίν γενομέ,ιων, και τών έφ~ οϊς έκάτερος δξύτε-

65 ρον μδ.λλον καΙ. πρδς fJυμδ1ι Ο.παχ{}έντες καl. άποκλίvαντες, i} ποιμαντικώτε
ρον κινηiJέντες, πεπράχαμεν, άπραξίαν παντελή καταψηφιζόμεfJα, καl ώς 
Ο:ν εl μη δι' Ολως έγεγόνει, οϋτω περl τd πρδ τούτου ξυμβάντα liμφω δια
τεfJείμεfJα 1 ' καl κέρδους προσfJ·ήκη οVχ ή τυχούσά, δτι ούδεν πλέον έκ τijς 
τοιαύτης έπηρείας τφ πονηριf> περιγέγονε, μάλλον δε και κατnσχύv{}η δ.μα 

, v ' , , - , {} ~ ' ' ' Ί:' α'ρ 70 καl έμπεπαικτε. 11.αι γαρ εις τουτο οικο ·εγ ορμωμενος πεπι.ασται. ι γ 

τηJ.ικοϋτον καfJ' ήμώJΙ ά1•fjψας τδ πϋρ τοϋ Πεtρασμοϋ, ω πολέμιε j τί δε 
δεσμοVς ίερδ.ς άγάπης δι<:σπι:Ισαι U.ποτετόλμηκας ; τί δέ πατέρα φιλόστοργογ 
καl τέκνον οVκ άνισον πρός αύτόv άποδιδοϋν τό φίλτρον, άλλήλοις έκπολε-

74 μώσαι άπηρυfJρίασας ; διd τί γdρ liλλο, i} τοϋ{1' ότι 1}μών έπεφ{}όνησας τij) 
24β 1jμέρφ τε y,a( εlρηναίφ ηjς καταστάσεως. I ένfJέν τοι τδ τί]ς εlρήνης &.γα{J.δν 

μυσαττόμενος, τοVς τι}ς έχfJρας ύπανακαίειν σπινΗfjρας άναιδώς παρεσκεύα
Οας· άλλd γdρ άπέσβεσταί σου τδ πϋρ και οί σπιν{}ijρες άπεμαράνfJησαJΙ καl 
ό τfjς άγάπης πυρσός λαμπρότερος τοϋ εlω1Jότος fjδη διέλαμψέ τε καl &.να
πέφηνε. καl διελύ{}η ή έχfJρα και &.σ{}εν}]ς σου, τοϋ{}' όπερ έστί, πεφώραται 

80 1} έπ1]ρεια· και ήνώμεσ{}ον μεν 1jμείς dλλήλοις σφοδρότερον, συνήνωντ~ι δε 
δι' 1]μϋ.ς άλλήJ.οις και liλλοι τfl όμοφροσύνπ και συμπνοίq τοϋ {}εαρεστοv 
{}ελήματος, Τοιαiίτα, αδελφοί, τd τοϋ Πωιαγίου Πνεύματος κατορflώματα, 
οϋτω δαψιλείς αί δωρεαL και πνευματικής εVφροσύνης άνάπλεω. οϋτω πνεί 
πλουσίως την χάριν τοίς έαυτοϋ λατρευταίς καl πάσας πω•ηρών πνευμάτωγ 

85 δ.ποτρέπειν καl διασκεδάζειν, οlδε, τdς φάλαγγας· και συνάπτειν έαυτοίς 

62 καl ΓΔ 62- 63 έτέ{}η τψ άδε}.φqJ, φησi Β 63 ά1ηJρεται Δ 64: καλώς 
om. ΑΒΓΔ έκάτεροι ΑΒ 65 καl πρUς ffvμOν άπαχΟέντες καt &ποκλίJ'α1'τες om. 
ΑΒΓΔ 67 εl οnι. Α δι' om. ΑΓ δι' ό'λως om. Β δμως Δ γέγ01ιε1' ΑΒΓΔ οfJτω 
περl έκεΊ1ια διατιffέμε{}α ΑΒΓΔ 68 οlιχ ή τυχοVσα om. ΑΒΓΔ • , 6_9 τ~ια~της 
om. ΑΒΓΔ καi om. ΑΔ 70 -71 του πειρασμοiί τηJ.ικουτον κα{}· ημων ωιηφας 
τό πυρ ΑΓΔΣ τό1' πειρασμόν τηJ.ικοVτον κa{J' 1/μώ'' ά1'ijψας, iJJ πο;έμιε, Β 71 Μ. 
om. ΑΒΓΔΣ 7:2 διασπάαας Σ τετόJ.μηκας Δ δf: om. ΑΒΓΔΣ 73 &ποδtδουν 
τά πρΟς αiπόν φίλτρον ΑΒΓΔΣ &!.J.ήλους Σ 73 - 74 έκπολεμήσαι ΑΔ 74 dπε-
ρυ{}ρ{ασας Δ {ιπεφΠόνησας Α έξsφ{)όνησας ΒΓΔ πεφ{}όνηκας Σ 75 ήμετέρφ 
ΑΒΓΔΣ 76 έπανακαίεοι Λ 78 J.αμπρότερός τε ήδη ΑΔ λαμπeότερος rfδη ΒΣ 
78 _ 79 l:ναπέφηνε Β 79 πεφύραται Δ 80 ή11ώμεffα ΑΒΔΣ ήμεΊς om. Δ &λλή-
J.οις om. ΑΒΓΔΣ 81 τfj όμονοίcι: καΙ όμοφροσύ1'Ώ καi. τfj συμπνοlq του ΑΒΓΔΣ 
83 άνάπλεως Γ άvέπλεω Δ 83 - 84 οϋτω ποιεΊ?' πλείστως Δ πvεΊ1ι Β 84 πλου-
σίους Γ πάσας σnι. ΑΒΓΔ 85 καl διασκεδάζειν om. ΑΒΓΔ έαυτοίς om. Β έαυτης Α 

1 ΤΟ κείμενον τ&ν στίχο1ν 63-68 (άπό τοϋ «καt νυν ... διατιfJείμεΗα~) οί ΑΒΓΔ 
παρέχουν εtς τόν στίχον 20 {μεταξiι τοϋ «&ρρηκτότερον:v καt «καί»), 
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μυστικώς τούς έαυτοV μύστας τε καl τών {}είων μυσταγωγούς' τΟ γdρ ένοϋν 
πεφυκΟς Πατέρα καl Υίδν δ.νεκφράστως, καl άμφοίν φύσει ένούμενον, 
-, '~--· -~,, -·3" τουτο παντως και ημιγ της αγαπητικης ενωσεως αιτιον· τουτ ουγ προσκυ-

V'ήσωμεν πάντες καl διd πάντα καl διd η}ν χάριγ, Jjν JΙύν έπλουηjσαμεν, σVν 
90 τiρ Ιlατρl καl τ{iJ Yίip, την μίαν καί dπαράλλακτον φύσιν, καl έν τρισlν 

ύπερηνωμένως διαιρουμένοις προσώποις ffεωρουμέ1ιην {}εότητα, Jl πρέπει 
πίiσα δόξα, τιμ1] καl. προσκύνησι; εlς τοVς αίώ1ιας τώ1ι αlώνων. 'Αμήν. 

Β' 

Κώδιξ Μετοχίου Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 328 (ις' αt.). 

28β Τφ πανιερωι:άτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσ'tανι:ινουπόλεως, Νέας Ρώ-.. 
μης και Οίκοvμενικψ Παr;ριάeχυ κvρίφ •ΙερεμίQ., Μάξιμος ι:απεινΟς 
έπίσκοπος ΚυiJ.ήρων, εlι πρά-ιι:ειν. 

Λαiίρός μου ηj ψυχfi όσημέραι ύποτετύφωται καύσων, παναγιώτατε 
5 δέσποτα, καί μου τΟ τής διανοίας πτερδν διασπf! τε και καταπίμπρησι καl 

πτερορρυfjσαι έπαπειλεί ώς πάνη; πρΟς τd κρεί ττω γενέσffαι με τού λοιποV 
δυσανάγωγον. Σημείον δέ, καl γdρ καl τd πέλας οlός τε έστί κατανέμεσffαι, 
οίά τινος συμπα{}είας καί διαδόσεως ώς εlκδς τού λυποVντος άπΟ ψυχής 
αύτής_εlς τΟ σκijνος τουτl κατιούσης. συμπάσχει γdρ &μα έκάτερον, έπειδη 

10 και συνήνωτaι δ.παξ καl d5σπερ συμπεφυσίωται· σύ δ' άλλ' έναποσταλάξας 
δτι τάχιστα την πνευματικην δρόσον, καl γdρ δίκαιος εί, καταψύξαις αν 
την πυράκτωσιν καl συγκαταμαράναις τής φλογΟς τΟ ύπέκκαυμα, έπε'ί δδφ 
βαδίζον, καl τdς πλησιοχώρους αν έπινέμοιτο, τijς ψ&ορfiς τΟ παγχάλεποv 
καl κατατεφρώσαι τd νοερd τού ffείου γεωργού λήϊα1 έφ' οίς ώς liν τά λυσι-

15 τελij έπικαρπώσnιτο, τοσούτος ίδρWς προεκκέχυτο, Οσοv οVκ lt.v ας έπl νούν 
βάλοι καl δ νοητικώτατος. [{αl κίνδυνος δε oV μικρός, μήποτε άντl σίτου 
κα{}αρο'ϋ, ζιζανίων γένηται αμητός, πυρδς τού διαιω'νίζοντος παρανάλωμα, 
εl μη καl τd παρ' έαυτών δήπου συνεισενέγκοιεν τip γεωργφ εlς την τού 
&γροiί πρΟ τού άμητού iιποκά{}αρσιν οί τf;γ τούτου διαδεξάμενοι έπιμέλειαν 

20 και οίς δ οlκοδεσπότης τούτου παρέf}ετο, πώς δ' αν καl προ{}έλυμνος ή τών 
ζιζανίων Cινασπασ{}είη έπιφορd καl την τούτου πάντως αύτΟς έξεπίστασαι 

86 τοiί {/είου Γ 

ΑΓ 1'iίΥ om. ΑΒΓΔ 
87πεφυr.Wς Α έι,ούμει'α Δ 88 αl'τησις Δ τούτο Δ 89 πiίν 
91 ύπερψωμένως διαιροvμένοις om. ΑΒΓΔ ΘεΟν Δ 

' I 
I 

25 

30 

36 
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μέ{}οδον τΟ κοπτικδν ηjς ϋλης μεταχειριζόμεJιος δρέπανον καl σω•εργάταις 

εlς τοfψγον συμπαραλαμβάνων τούς, οϋς τΟ έπιτι}δευμα τουτl μεμελέτηται, 
εl δέ που τί καl πυρΟς προσδε1jσειε, μηδf: τούτου φ ει δόμενος. Άμέλει το ι 

καl έν άλλοις Εμοιγε τΟ υjς εtάψεως τijς παρ' έμοl φλογΟς αl'τιον πεπρα

γμάτευταί τε ίκανώς καί σοι τjj {}είq, καl ίερff κεφαλ?Ί διαμεμήνυται, πλ1)1' 

dλλd καl τοVτ' οVδiν f;ττωι τό, τόγε νVJι εlναι έπl τ{j αύτ[j ύπο{fέσει ύπουρ

γη{}έν μοι ύπ' αlνίγματι πονημάτιον καί σοι προσφωνη{}l;;ν τip τώ1' καλώJι 

αύτουργιp, προσκείσfJ."w τοίς ψfJάσασιν. 'Έχοις γdρ αν κάκ τούτου καl εlκά
σαι καλώς τd γενόμενα, καl τd έπl τούτοις δόξαντα έπιτελέσαι δικαιότατα. 

Οίδα δ' δτι καl εlκάσεις άριστα και διαιτήσεις δικαίως iιμφοτέροις τοίς 
μέρεσι, ιυ]{}' ύπ' εVνοίας τινός, μήτε μίσους έλκόμενος, ύφ' ών lσf}' δτε 

κλέπτεσ{}αι φιλεί παρά γε τοίς πολJ.οίς η άλή{}εια καl τΟ δίκαιον. Καl διαι
ηjσοις πρΟς ηjς εύσεβείας αύηjς καl τής ίερfiς σου καl δικαίας χειρός, 

παναγιώτατε δέσποτα, ijπερ αν τip fJεip εVάρεστον γέι•οιτο. 

'Ερρωμένην διαφυλάττοι δ Κύριος τι]ν σην παναγιότητα ψυχjj τε καl 

σώματι εlς την τού δ.ποιχομέ11ου ifδη 1jμετέρου γένους Cινάκτησί1' τε καl 
ilναβίωσιν. 

•Ενετί η σι σκιρροφορι/Vνος δευτέρq. έπl ι?l κατd τΟ , αφ Vι 01' Ε τος τΟ 
40 σωη]ριο1ι. 



ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΩΡΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΙΕ' ΑΙΩΝΟΣ 

Είς την πλατείαν Βα"ίαζf)τ τfις Κωνσταντινουπόλεως, πλησίον του επι 
Βυζαντινών φόρου (άγορiiς) του Θεοδοσίου καl τiiς {}ριαμβευτικiiς στήλης 
του ίδίου ΑUτοκράτορος, κατ& τΟ 1882, τΟ τότε 'Υπουργείον τilς Παιδείαc; 
μετέτρεψεν εν μέρος του έκεί πτωχοκομείου (!μαρετ) ε(ς βιβλιο{}ήκην. 

Το κτήριον τijς βιβλιο{}ήκης κατa τα τελευταία ετη (1945) έπλατύν{}η 
καl διερρυ&μίσ-&-η κατα τρόπον τοιοϋτον, όJστε διακόσιοι άναγνώσται να 
iΊμπορούν να μελετούν συγχρόνως. Ό άρι{}μος τών βιβλίων τi'jς βιβλιο{}ήκης 
αUτης, όνομασ&είσης «Γενικiiς Βιβλιοϋήκης τoii Βαγιαζήτ>>, &νέρχεται τΟ δλι
γώτερον εlς έχατΟν χιλιάδας τόμους μΕ διευ{}υντfιν τΟν ΜουζαφΕρ Γκιόκμεν, 
Εσχάτως Εκδώσαντα κατάλογον τών Εν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοΊtηκών. 

~ΕκτΟς τών έντύπων βιβλίων, ύπάρχουν Εν τ'fi βιβλιοΊtήκu καl χειρό
γραφα. Μεταξlι τών χειρογράφων ίδιαιτέραν εντύπωσιν μοϋ Επροξένησε 
κατι:Χ τfιν είς αUτην Επίσκεψίν μου τΟ υπ' άριί1μ0ν 77 χειρόγραφον γ·ραμμέ
νον με &ραβικοuς χαρακτiϊρας καl φέρον χρονολογίαν σεβαλ 904 (έγείρας) 
J]τοι 1498. 'Εγράφη δijλα δi} τούτο 17 <τη μετα τον {}άνατον του Πορ{}ητου 
Μωάμε{} Β' (1451-1481) έπl Βαγιαζlτ τοϋ Β' (1481-1512). 

Το χειρόγραφον άνiiκε προηγουμένως ε(ς τi}ν (διωτικi}ν βιβλιο{}ήκην 
του Τούρκου και'J.ηγητοϋ Τζεβντετ (Muallim Cevdet Kiίtiίphaneqi). Ό 
τίτλος τοίί χειρογράφου είναι· «Kanonnamey Havasi Konstantίnye». 

"Η άραβικi} λέξις Kanonname σημαίνει κανονισμόν, κώδικα. ΤΟ Havas, 
πληi}υντικΟς τοϋ Has, είναι &ραβικ1) λέξις δηλοϋσα τΟν ίδιάζοντα, έξαίρετον, 
έκλεκτΟν χαi τΟν αUτοχρατορικόν. Havas, πληitυντικΟς του has=Χασία, χω
ρία &νήχοντα εlς τΟν Σουλτάνον, dπΟ τα όποία είσέπραττε ώρισμένους φό· 
ρους. Χασία κυρίως έλέγοντο τα χωρία τοϋ Βοσπόρου καl δη του είιρω
πα"ίκοϋ αUτοϋ τμήματος (Rumeli). Είς έπίσημον τουρκικΟν Εγγραφον τοϋ 

1608 &ναγινώσκομεν τfιν άκόλουί1ον Επιγραφήν· «έντολ1) είς τους χατίδες 
(=ίεροδικασrUς) τfiς Πόλεως, τοϋ Γαλατά, τών Χασίων καl τοϋ Σκουτάρεως>> 1 • 

1 Βλέπε έμ1lν Φωτίειον Βιβλιο'θ-1]κην Α', σ. 14, 67, σημ. 105, 238, σημ. 5, ΒΊ 
45 σημ. 50. Ό ίεροδικαστ1)ς τ&'Ι.• Χασίωγ έτιτλοφορεί:το «Haslar Kadisi» : Haslar 
τουρκικΟς πληiτυ'Ι'τικΟς του ιiραβικοii Has. 
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·ο 'Αντώνιος Πατεράκης είς τΟν κατάλογον τών ναών τfiς Κωνσταντι

νουπόλεως, τΟν Οποίον συνέταξε κατα τΟ 1604 σημειώνει : 
Naol πόλεως, χασίων η χωριών καl Γαλατά. 
χασίων η χωριών Χάσσκιόγι (τΟ ΒυζαντινΟν Πικρίδιον), Ταταβούλα (sic, 

ΤαταίJλα), Διπλοκιόνιο1', "'Αγως Φωκfiς, ·11 χώρα τών ~Ασωμάτων (μέγα 

Ρεύμα), Νεοχώριον, Θεραπεία, Μπουγιούκτερε 1
• 

Kostantaniye μΕ τfιv έ~ληνικ1)ν όvομασίαν οί Τούρκοι έκάλουν τfιν 

Κωνσταvτινούπολιv. ·ο Σουλτdνος Μουσταφάς δ Γ' δια διατάγματος τfjς 

30 Νοεμβρίου 1759 έζήτει τiJν &vτικατάστασιν τi'jς λέξεως Kostantanye δι<i 
τijς Islambol, ούχl Istanbul, (Islambol=πόλις τοϋ 'Ισλάμ). Παρ' ολα 

ταϋτα είς φερμάvιον του 1779 άπαντίδμεν η)ν δνομασίαν Kostantanίye 2
• 

Είς τΟ περl ού ό λόγος χειρόγραφον άναφέρονται χασία (=χωρία) τιl 

όποία &Vfixov είς τους λεγομένους σιπαχfjδες. Σιπαχi) (sίpal1ί) είναι λέξις 
άραβικ1) σημαίνουσα στραηώτην τοϋ ίππικοϋ. Κατι:Χ η)ν Εποχi}ν τfjς συντά

ξεως τοίί είρημένου κανονισμού τών χασίων, σιπαχiiδες ήσαν ο:ιΕλληνες &:να

λαμβciνοvτες τfιv ε'ίσπραξιν Ο)ρισμέvων φόρων &πΟ έλληνικα χωρία. Ούτοι 

εlς ΟΟρισμένας περιοχΟ.ς τfις ΌΗωμανικfjς Αlιτοχρατορίας έχρησιμοποιοίίντο 

χαl εlς πολεμικι:Χς έπιχειρήσεις s. Σπαχfιδες άρχιχώς έκαλούντο οι χριστιανοl 

δεκατισταl τών προ"ίόντων τών χωρίων, παραχωρουμένων α-Uτοίς κληρονομι

κώς δι~ έκμισί1cδσεως 4
• 

Ο! έν τψ τουρκικψ χειρογράφψ τijς βιβλιο{}ήκης Βαγιαζ1)τ άναφερόμε

νοι Σπαχfιδες &νήχουν είς τfιν κατηγορί.αν αίιτiιν τών δεκατιστώ-ν. Δια τΟν 

λόγον τοϋτον &πανtώμεν είς αύτΟ την λέξιν Σιπαχίογλου δπερ δηλοί Οτι 

κληρονομικώς μετεβιβάζετο ή ίδιότης τού δεκατιστοϋ. Εi.ς τΟ αίιτΟ τουρκι

κΟν i::γγραφον &να γι νώσκομεν <<"'Οσοι κατοικοϋν καl σπείρουν σύντροφοι μΕ 

τΟ κράτος είς τtlν σπορ&ν>>. 

Είς τΟ χειρόγραφον αναγράφονται όνόματα πολλών χωρίων, 00ς Ayo
foka="' Α γιος Φωχdς, σήμερον τουρκιστl Όρτάκιογι, Υιτοι μεσόχωρον . .Λιγου
ρία=Κουρουτσεσμές· &παντιϊ καl τΟ Ονομα Βοί1ίας· έπl Βυζαντινών Ελέγετο 

καl 
01

Αγιος Δημήτριος Εκ τοϋ Ονόματος τοϋ "Αγίου τΟ όποίον Εφερε ή Εκκλη

σία τοϋ χωρίου, η μάλλον τΥjς ΜονΥjς τfiς χτισ{}είσης όπΟ τοϋ Αίιτοκράτορος 

Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος. Άσωμάτω11 (σ. 13) Υι χώρα τών ~Ασωμάτων, τΟ 

άλλοτε Μιχαήλιον νϋν Μέγα ΡεVμα καl ~ ΑρναοUτ κιόγι. 

1 «'Εκκλησιαστικ1) • Αλή-&εια::. 1900, σ. 523. 
2 Φωτίειος Βιβλιο-&ήκη Α', σ. 12, 13 καl αύτό-&ι σημ. 23. 
s Οί έγ τfl στρατιωτικfι ύπηρεσίq. διατελοϋγτες 'Ηπειρδ"ηαι Σπαχf]δες 1lναγκ6.

σ-&ησαν (έπl. Σουλτύ.νου ΜουρCtτ Δ') (1623 ~ 1640) νCt έξισλαμισ1}6:"Jσι. 
4 ΊστορικΟν κατCt παράδοσιν Κοσμδ. Μπαλάνου διδασκάλου Ίωαν'Ι'ί'Ι•ων, περιο· 

δικΟν «Ά-&ηνδ.» Γ', σ. 100, 202. Ι. Φιλήμονος, Δοκίμιο'\', σ. 18, 19. 



! ; 

Μητροπο),ίτου "Ηλιουπόλεως Γενναδίου 

Είς τi}v σελίδα τοίι χειρογράφου 97 φέρεται ~Ασωμάτων, ~ΑρνασUτ 

Φίλιππος. 'Εγκαίρως λοιπΟν μετεφέρ{}ησαν είς τΟ Μέγα Ρεϋμα μετανάσται 

Εκ τΥjς βορείου ~Ηπείρου, τσUς Οποίους οί Ό\Jωμανοl χαρακτηρίζουν <<Άρ

βανίτας» Arnaoute 1
• ~Εκ τοϋ χωρίου αUτοίι άναφέρει τΟ χειρόγραφον δνό· 

ματα άνδρών καl γυναικών περίπου 144. «Τριαντάφυλλος, Φρόσω, Μάρα, 

Δέσποινα, Μηλιώ, Γεώργιος, Δημήτριος, Κώστας, Τριαντάφυλλος, Μαρούλα, 
Στέφανος Πρωτόγερος» 2

• 

·π λέξις πρωτόγερος άπαντg καl είς τΟ 8γγραφον τΟ Οποίον Εδωχεν δ 

ΠορiJητiις ΜωάμεiJ ε!ς τοuς Γενουάτας τού 'Γαλατά κατa το 1453, κα\ 
τΟ Οποίον δημοσιεύει δ Χάμμερ. ~ο πρωτόγερος κατόπιν Εξελίχ{}η είς «καπε

τάνον>> τfjς Ενορίας 3
• 

'Άλλα χωρία άναφερόμενα εΙς τΟ 'ίδιον χειρόγραφον, είναι Γερδς='LερΟν 

Διός, άντικρU τοϋ Φαναρίου, J(αλόναγρος=ΜπουγιοUκ δερέ, 'Αρνοδέσποινα, 

Σπάρτικον, Κασταλάκι, Πιβάτες (Έπιβάται), Κεντηνάριον 4 Ραραz .Βur

gαz=Πύργος ; Καμινάρη, [(εστενιες=Καστανέαι. Φω•άριον (Βοσπόρου). 

Άγριπίνα=Τσουφοuτ Μπουργάζ ; Καρφάς=Καλφiiς, Λογοllήρα, Πλαγιά, 

Καϊκράτεια=Καλλικράτεια. Πραστιά, Παρακτέα, ~ Ανγκούρια=ΜικρΟς Τσεκ

μετλές ; 'Άμιντος (Τσιφτλlκι ;) Μακροχώρι, Ιlετεινοχώρι (Horoz κιογιού). 

"Ως παρατηρεί ό άναγνώστης, δλα τα Ονόματα τών χωρίων τών κειμέ

νων πέριξ τΥjς Κωνσταντινουπόλεως, 45 Ετη μετα τΥιν "'Αλωσιν, παρέμειναν 

Ελληνικά. ·π τοιαύτη κατάστασις συνεχίσ-θ·η καl κατόπιν Επl πολλd ετη. Οί 

Τοίίρκοι μετέβαλλαν τd Ονόματα μόνον &ς πρΟς τi}ν προφσρU:ν η, κατα τη,, 

συνή\Jειάν των, προσέ11ετσν εν ι εlς τΥιν άρχi}ν τοίι Ονόματος η εν φωνfιεν 

ε μεταξU δύο συμφώνων, αν τΟ Ονομα Ύ}ρχιζr. μΕ δύο σύμφωνα. ΤΟ Σωσί1έ

νιον π.χ. η Στένη 8γινε Istenya, tl Σμύρνη Isn1ir, ή Νίκαια Isnik, ή 
Προύσα Berousa δ. 

1 'Επίσημο-ν τουρκικΟν έγγραφον επt Σελ1)μ τοϋ Β' τοϋ έτους 1568 άναφέρει τΟ 
Ονομα Arnavutkoyίi δια τΟ χωρίον των 'Ασωμάτων (Μέγα Ρεϋμα). Βλέπε εμ1]ν 

·τστορίαν τοϋ Μεγ. Ρεύματος, σ. 8, 9. 
2 Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Ή λ ι ο υ π ό λ ε ω ς Γ ε ν ν α δ ί ο υ, Φωτίειος 

Βιβλιο~1lκη, Βον. 50, 160. Τ ο iί t δ ίο υ, ·τστορία τοiί Μεγ. Ρεύματος, σ. 98. 
3 Ή ύπΟ τοiί τουρκικοiί εγγράφου τfjς βιβλιο'fi'Ίlκης τοϋ Βαγιαζiιτ μνεία τοiί 

πρωτογ{1ρου Ενισχύει τ1)ν γνησιότητα τοiί ύπΟ τοiί Hammer δημοσιευ~έντος γράμμα
τος εκείνου τοiί Πορ<&ητοii. 

4 Προσ{}έτει τΟ κεντηνάριον ναμ χοσάν-τΟ Ονόματι κεντηνάριον. 
5 Οί Τοiίρκοι δχι μόνον &φfικαν τα έλλη-νικα Ονόματα πολλών χωρίων καt πό

λεων' &λλα και πλείστας λέξεις έλληνικό.ς εδανείσ&ησαν δια να δηλό)σουν διάφορα 

πράγματα και πρόσωπα. ΤΟ δ-εμέλιον π. χ. λέγεται τουρκ. temel. ·Όλα σχεδΟν τά 

Ονόματα των ψαριών εΙ-ναι έλληνικά· κέφαλος kefal, σμαρίδα ismarid, στογγύλη 

istrogili, λάβραξ levrek, σ,-c,άρος ispargos. Και αUηΊ ή λεχι:Ο τουρκιστί λέγεται ι 
\ 
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Πιστεύω Οτι {}(ι fιμπορέσω νd Επανέλ-&ω είς η) ν Εξέτασιν τοϋ Εκ πολ
λών φύλλων άποτελουμένου τουρκικού τούτου χειρογράφου καl νd διασαφη

νίσω μερικΟ:ς βυζαντινU:ς τοπωνυμίας. 

i· Μητροπολίτης •Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 

λαχοiίσα=λεχοiJσα. •ολόκλtiQΟζ πραγματεία Ί\μπορεί να γραφfι δια τα πάμπολλα 
Ονόματα τα όποία ή τουρκικ'ΙΊ γλώσσα, πρtν να &ρχίση νά δα\•είζεται &πΟ τΊΊν &ρα· 
βικήν, εδανείσ~η &πΟ ηΊν έλληνικήν. 

~---~-~-~~-~~-----'--_ ............. ____ .....ι.. _____________ _ 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Π α π α μ ι χ α 1] λ, Μάξιμος ό Γραικός ό πρώτος φωτι· 
στης τών Ρώσσων, Ά/Ηjναι 1950, σελ. 654 (μ); εlκόνά τοU Λιfαξίμου 
καl δύο σελίδας αύτογράφων). 

Περl τού Μαξίμου Γραικού, ποiι είχε τόσην έπίδρασιν εϊς ηΊν Ρωσ
σίαν, Uπάρχει &πΊστεύτως μεγάλη βιβλιογραφία, ρωσσικη πρΟ πάντων, είς 
η) ν Οποίαν &φιερώνει τι1ς σελίδας 513- 531 τοϋ βιβλίου του καl ό κ. Παπα
μιχαήλ. Ε!ς 508 σελίδας &ναπτύσσει οi5τος τι'ι κατa τον Μάξιμον, aλλας δε 117 
σελίδας άφιερώνει είς σημειcδσεις καl πίνακα Ονομάτων. Πρώτην φορΟ:ν 
Εγινε παρ' ήμίν έκτενfις λόγος περl Μαξίμου, ένfΤ} εLς τi)ν Ρωσσίαν έγράφη
σαν δι' αύτΟν πολλά, βιβλία Ολόκληρα. Νεώτατον δε πάντων είναι τΟ τοϋ 
Denissoff, Maxime grec et !Όccident 1943. 

Κατ& τοiις κριτιl.ς τού Μαξίμου «οϋδεlς τώv ιiρχαίων Ρώσσων συγγρα· 
φέων άπήλαυεν ετι ζών τοσαύτης δημοτικότητος καΙ τοσαύτην &πέκτησε 
σημασίαν έν τil ρωσσικϋ -&ρησκευτικϋ γραμματείg, δσην ό Μάξιμος>> (σ. 417). 

Μόλις τα τελευταία χρόνια έμά&αμεv δτι ό Μάξιμος &vfικεv είς η)ν γνω
ση)ν Κερ.κυρα"ίκi}ν οίκογένειαν Τριβcόλη καl Ελέγετο κατ" άρχάς, &ς λα"ίκός, 
Μιχαi}λ Τριβώλης. Έγεννή{}η είς η)ν 'Άρταν καΙ Εσπούδασεν είς η)ν "!τα
λίαν, Οπου έγνώρισεν δνομαστο.Uς <Έλληνας καl "Ιταλο.Uς σοφοUς καl μονα
χούς, τΟν ΊανΟν Λάσκαριν, τΟν περίφημον έκδότην έλληνικών συγγραμμάτων 
'Άλδον Μανούτιον, τΟν περίφημον ΔομιvικανΟν 'ιεροκήρυκα clερώvυμον 
Σαβοναρόλαν. ~Όλοι αlιτοl Επέδρασαν είς τl)ν μόρφωσιν τοίί Μαξίμου, είς 
τi}ν &γάπην του τi]ς κλασσικijς παιδείας καl τfl.ς γραμματικΥjς της &κόμη. cH 
πολεμικη φλΟξ του Σαβοναρόλα έπηρέασεv Επίσης τΟν Μάξιμον. 

Άφοίί Εγνώρισε διάφορα πανεπιστήμια τiϊς Ίταλίας καl τόσους σοφο.Uς 
ό Μάξιμος, η μ&:λλον ό ΜιχαiJλ Τριβώλης, i\itέλησε νa ύπηρετήσυ τf}ν πατρίδα 
του και fιλ&εν είς τΟ "'Α γιον 'Όρος, έκεί δπου J1ρχοντο συχ.νιl o'L διακεκριμέ
νοι "'Ελληνες τfίς έποχiϊς δια να γνωρίσουν άλλήλους καl ν(! Εργασ&οϋν 
&.κόμη. Είς τΟ μοναδικΟν αUτΟ πνευματικΟν κέντρον τi]ς Εποχiϊς &πευ&ύνοντο 
καl ξένοι όρ{tόδοξοι ήγεμόνες Ρώσσοι, Ρουμάνοι και Ciλλοι δι' &ρισμέvα 
ζητήματα, εστελλον δε συχνa καl μεγάλα δώρα, Kαit' 1]ν εποχf}ν εύρί
σκεtο είς τΩ 'Άγιον 'Όρος ό Μιχαηλ Τριβώλης, δ όποίος τώρα ΟJς μονα
χΟς λέγεται πλέον Μάξιμος, ό τσάρος τfjς Ρωσσίας Εζήτησεν Ενα λόγιον μονα-

I 
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χΟν όρ{}όδοξον, διU ν<1 βοη&ήση την Ρωσσικ1)ν Έχχλησίαν είς τΟ Εργον της, 

εlς την διόριttωσιν τοϋ έκχλησιαστιχοϋ τυπικοϋ, είς άχριβη μετάφρασιν τοϋ 

Ψαλτηρίου, εlς &κριβη έρμηνείαν κειμένων κλπ. Δια τΟν σκοπΟν αUτΟν Εξε

λέγη ό Μάξιμος, ό ό,τοίος επiiγεv ε1ς τΥιv Μόσχαν το 1518. 
ΕΙς τi}ν Ρωσσίαν είσήχ-&η διά τών CΕλλήνων ό χριστιανισμΌς τΟν ενδέ

κατον μ. Χ. αΙώνα. ~Επfίγαν εκτοτε πολλοl <Έλληνες μητροπολίται είς τU Κίε

βον καl αλλuς μεγαλυτέρας πόλεις, έκτίσί1ησαν δΕ χαl Εκοσμή&ησαν πολλαl 

Εκκλησίαι δι" Έλλήνων &ρχιτεχτόνων καl ζωγράφων. ΔΕν κατέστη δμως 

δυνατΟv να δημιουργη·&fi χαl &νωτέρα πνευματιχη ζωη Ενεκα τfις μογγο

λικiϊς κατακτήσεως καl Ενεκα τιΟν βαρβάρων συνη-θ·ειών διαφόρων .λαών, αί 

όποίαι Επηρέαζον τΟν κλfjρον καl την 'Εκκλησίαν. 

Είς τiιν &νανέωσιν καl στερέωσιν τf]ς δρ{tοδοξίας είς την Ρωσσίαν συνε

τέλεσαν δνομαστοl ζΈλληνες λόγιοι, μοναχοl η Ciλλοι, δπως δ Μάξιμος καl 

πατριάρχαι δπως ό οίκουμενικΟς 'Ιερεμίας Β' ό Τpανός, ό ~Ιεροσολύμω·ν 

Δοσίitεος Νοταρdς καl πολλοl Ciλλοι. Ή δευτέρα aυτη περίοδος έλληνικiiς 

Rπιδράσεως είναι &ξιολογωτέρα, συνετέλεσεν εlς η)ν ένότη:ι:α τfjς δρ-θ·οδοξίας, 

είς την καταπολέμησιν βαρβάρων αίρέσεων καl συνηι1-ειών. 

Τον &γώνα κατa τiiς βαρβαρότητας α~τijς &νέλαβε πρώτος ό Μάξιμος 

παρεσκευασμένος πρΟς τοϋτο Ciριστα Εκ τfις μεγάλης του μορφώσεως καl Εκ 

τiiς μαχητικότητός του. Ό Μάξιμος δεν ΕχρησιμοποιήiJη μόνον ε(ς δρitοτέ

ραν μετάφρασιν λειτουργικών βιβλίων καl εl.ς {}εωρητικi}ν διόρ-&ωσιν τών 

Εκκλησιαστικών. Άνέλαβεv &γώνα κατα τ1iς κα-θολικiiς προπαγάνδας, κατα 

!.ουδα"ίκών η μουσουλμανικών Επιδράσεων καl κατα. τi)ς κακfις καταστάσεως 

τού κλήρου, δστις ητο &μα{tής, μέ{tυσος, βάρβαρος. 'Όλα αtιτα δμως €προ

κάλεσαν &vτίδρασιν, ή όποία τελικώς έπηρέασε καl τΟν τσάρον. ~Έτσι Ερρί

φ-θ-η είς ηlν φυλακην ό Μάξιμος και Εμεινεν Επl πολλcl Ετη έγκάίtειρκτος. 

~ Αλλα δυvατΟς άνήρ, δπως ήτο ό Μάξιμος, δf:ν ΕπτοήΗη, δεν κατε

βλll{tη &πΟ τα δεινα πολυετοϋς είρκτf}ς. "Έγραφε καl έκεί μ8 την ίδίαν προ

{}υμίαν καl Εργατικότητα, δπως Οταv ήτο ελεύ·&ερος ! "Εκατοντάδες χειρο
γράφων τού Μαξίμου σώζονται σήμερα είς ρωσσικ<iς βιβλιο-&ήκας, έκ tών 

Οποίων πολλα Εκδίδονται &πΟ κα:ιροϋ είς καιρόν. 

"'Ολη αtιτη ή έργασία τοϋ Μαξίμου ύπΕρ τού ρωσσικοίί λαου καl τfις 

όρ-&οδσξίας &νεγνωρίσ&η μετά {tάνατον, δταν Ετιμή{}η πολυτρόπως. "Η Άκα

δημία τοϋ Καζaν εδημοσίευσε πολλa eργα τοϋ Μαξίμου, ή δε ρωσσικt] 

Εκκλησία τΟν άνεκήρυξεν ώς &γιον. Ή Εργασία του ύπΕρ τfις "Ορίtοδοξίας 

Εδωκε νέον κϋρQς είς τΟ ΟlκουμενικΟν Πατριαρχείον, τΟ Οποίον Εκτοτε &πή

λάυε μεγαλυτέρου σεβασμοϋ καl προσοχliς παρlι: τών Ρώσσων. Οϋτω π.χ. ό 

περίφημος τσάρος ~Ιβlι:ν Δ' ό ΤρομερΟς Εζ1lτησε nlν Επικύρωσιν τf]ς στέψεώς 

του παριi τοίi ο'ιχουμενικοϋ πατριάρχου (1557 μ.Χ.). "Η Εγκα{Ηδρυσις τοίi 
μητροπολίτου 'Ιώβ, &ς Ρώσσου πατριάρχου, Εγινε τΟ 1589 UπΟ τοϋ μεγά-
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λου οLκουμενικοϋ πατριάρχου ~Ιερεμίου Β' τοϋ Τρανού. ~Εν γένει αί έλλη
ρωσσικαl έχκλησιαστικαl σχέσεις κατδ: τΟν δέκατον Εκrον καl δέκατον εβδο· 

μον αL. είναι πολlι τιμητικαl δια την έλληνικiιν Έκκλησίαv. ~Η Οσημέραι 
προοδεύουσα λεπωμερεσrέρα Ερευνα δεικνύει πόσον εύεργετικfι ύπfιρίΞεν η 
Επίδρασις αϋτη δια τiιν Ρωσσίαν. . 

~ ΑπΟ τΥjς &π όψεως αύτίϊς η έργασία τσϋ κ. ΠαπαμιχαΎιλ Uπfιρξε σπου
δαιοτάτη. ΕLς μακραν σειρι1v έτών σuνεκέντρωνε πλούσιον UλικΟν &πΟ ρωσ

σικας πρΟ πάντων πηγιlς-είναι ρωσσομαft1)ς ό κ. Παπαμιχωlλ.-καi Εγραψε 
πολύτιμον βιβλίον, τΟ Οποίον δΕν Εδειξε μόνον τi]ν άξίαν ένΟς δαιμονίου 
<Έλληνος, τοϋ Μαξίμου, άλλ&. &α είναι χρήσιμον καl δια τiιν μελέτην καftό· 

λσυ τοϋ Έλληνισμοί.i τ1ϊς Ρωσσίας, ό όποίος ύπησέτησε καl f:κεί τΟν πσλιτι
σμΟν δια να Εξσντω{}ίj τελικrΟς κατα μογγολικΟν τρόπον. 

Περl ούδενΟς U.λ!.ου <Έλληνος τών νεωτέρων χρόνων-πλi)ν 'ίσως τοϋ 

Κοραfi-Εγράφη τόσον άκριβ1lς καl λεπτομερf)ς μελέτη, Οπως είναι ή περl 

Μαξίμου του κ. Παπαμιχαήλ. 'Άς ε~χη&ώμεν νa μιμηi!οuν το παράδειγμά 

του καl U.λλοι νεώτεροι "Έλληνες 'ιστορικοί. 

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

1. J. S c h α r f, zu,. Echtheitsfrage deΨ Ma,~ichάerbilcher des P{o
tius. "Byzantinische Zeitscltriftιι 44, 19.51, 487- 494. 

2. Υ. D uj c e υ, Au lenden1ain de la conυersion du peuple bιιlgare. 
L 'epitre de Photiιιs, "MAlangcs de science religieιιseιι 8, 19.51, 
211-226. 

3. Α. S e υ e r y n s, Aretlιas et le Venetus d'Homere. "Bιιlletin de la 
classe des lettres et des scieJιces 1no1·ales et poritiquesιι '17, 1951, 
279-306. 

ΤΟ {}έμα <<Φώτιος» Εξελίσσεται βα{}μιαίως ώς τΟ κύριον 'Ιttέμα τών 

βυζαντι vώv μελετών τiiς έποχi'jς μας. Παραλλήλως προς τi}ν λαμπρaν πρωτο

βουλίαν τού κα11ολικοϋ ίερέως Fr. Dvornik, Οστις Επανεξήτασε όλόκ/.ηρον 
τΟ πρόβλημα των σχέσεων τoii Φωτίου καl τΥjς κα{}ολικfις 'Εκκλησίας καl 
<<άντικρούων>>, Οπως Ελέχftη, «δύο καρδιναλίουι__· (τΟν Baronius καl τΟν Her
genrrether) άποκατέστησε Εν._α πατριάρχην», σειρό δλη νέων δημοσιευμάτων 
άναφέρεται &μέσω ς η Εμμέσως είς τΟν Φώτιον. 

1. Ε!ς μίαν &πο τaς συνή&εις φωτεινaς συλλήψεις του ό Βέλγος βυζαν
τινολόγος Η. Gn'goίre iii!εσε το πρόβλημα τijς γνησιότητας τών ε!ς Φώτιον 

--~ 
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άποδιδομένων τεσσάvων βιβλίων «Περl τfjς τών 11fανιχαίων άναβλασυ}σεως>> 

καl ύπεστήριξεν δτι Εργον τοίi Φωτίου είναι μόνον τΟ τέταρτον καl τελευ· 

ταίον Εξ αύτών· τΟ πρώτον είναι Ciκριτος διασκευll δργου Πέτρου τοϋ Εκ Σι· 

κελίας, τΟ δΕ δεύτερον καl τρίτον &πέχουσι πολU &.πΟ δτι Επρεπε να είναι, 

αν ΎJσαν πράγματι, Εργα τοϋ Φωτίου. CO Scharf ttέτει τΟ πρόβλημα Επl 

βάσεων κυρίως φιλολογικών καl αποδεικνύει, Clνευ &μφιβολίας νομίζω, δτι 

Εργον τοϋ Φωτίου δΕν είναι μόνον τΟ τέταρτον &.λλ" Επίσης καl τΟ δεύτερο·v 

καl τρίτον Εκ τών βιβλίων αύτών. Δια τΥjς διαπιστώσεως αfπiiς, στηριζομέ· 

νης Επt πλουσίας φιλολογικού χαρακτήρος Επιχειρηματολογίας, Εχομεν τi;ν 

δυνατότητα ν& 'ίδωμεν πώς ό Φώτιος Εβλεπεν Εξ άποστάσεως χρονικfις τΟ 

'ίδιόν του Εργον, διότι τΟ τfταρτον βιβλίον &ποτελε'ί μεταγενεστέραν ύπ" αύτοϊi 

τούτου του Φωτίου περίληψιν τών εΙς προγενεστfραν Εποχην γραφέντων ύπΟ 

τοίi ίδίου δύο U.λλων βιβλίων-τού δευτέρου καl τρίτοu-περl τών Μανι· 

χαίων:το συμπέρασμα τοϋ Scharf είναι, νομίζω, καλώς {}εμελιωμένον, διότι 
ό Φώτιος είς τΟ τέταρτον βιβλίον όμιλεί περl &νασυνΗέσεως Ο:λλης Επl. τοίί 

lδίου '11-έματος εργασίας του, τα δΕ δύο Ο.λλα βιβλία-δεύτερον καl τρίτον

Εχουν τοιαύτην Εσωτερικf)ν Ομοιότητα πρΟς τΟ τέταρτον, &στε να μη ύπάρχu 

&μφιβολία περi της σχέσεώς των. Μ8 το πρώτον βιβλίον βεβαίως τα πρά

γματα είναι διαφορετικά, Ο 'ίδιος δΕ Ο Scharf δΕν είναι βέβαιος περl τfiς 

γνησι"ότητός του. τα ύπfρ του Φωτίου &ς συγγραφέως παρεχόμενα ΕπιχειρήΜ 

ματα είναι άτελiϊ" αί Ομοιότητες μεταξυ του βιβλίου αύτοϋ κal τών τριών 

rJ.λλων είναι πολU περιωρισμένaι αί δΕ &πόψεις του Gregoire στηρίζονται 

Επl εύρείας 'tστορικfiς καl {}εολογικfiς βάσεως, &στε να μη είναι δυνατΟν να 

&ντικρουσ-8-οίίν &πΟ μερικCις δευτερευούσης σημασίας φιλολογικι1.ς διαπιστώΜ 

σεις. Οϋτω, τούλάχιστον πρΟς τΟ παρόν, ό μΕν Gregoίre διεπίστωσε Οτι τΟ 

πρώτον βιβλίον <<Περl τi]ς τών JJfανιχαίων άναβλαστήσεως» κακώς άποδίδε

ται εlς Φώτιον, ό δΕ Scl1arf άπέδειξε Οτι η παράδοσις Εχει δρitώς Οσον 

&φορι'[ εlς τΟ δεύτερον καl εlς τΟ τρίτον. AL Επl μέρnυς παρατηρ1lσεις του 

&ποτελουν χρήσιμον συμβολΥιν είς τ1Ίν μελέτην τ1ϊς συνitέσεως καl (iλλων 

Εργων του Φωτίου. Ή μόνη επιφύλαξις ή όποία εlναι δυνατΟν να προβλη-i}ίi 

είναι Οrι καl ό Gregoire καl Ο Scharf δΕν 1Ίσχολή{}ησαν μΕ ηlν χειρόγραφον 
παράδοσιν τοίi Εργου, η όποία Ενδεχομένως -θ·ιi Ύiτο δυνατΟv να συμβάλη 

κατά τι. "Όλοι oL κά)δικες &ποδίδουν Ολα τr1 βιβλία εlς τΟν Φώτιον. Τούτο 

δέον να έξετασ&ίi λεπτομερώς. 

2. CH έργασία του Dujceν περl τΥjς πρώτης πρΟς τΟν βασιλέα τών 

Βουλγάρων Βόρι ν- Μιχαf)λ Επιστολfiς τού Φωτίου χωρίζεται είς δύο μέρη : 
τΟ πρώτον είναι &νάλυσις τοίi διεξοδικού αύτοίi κειμένου, τΟ δΕ δεύτερον 

εκτίμησις τΥjς &πηχ1lσεως τf]ν Οποίαν Εσχε τούτο Εν Βουλγαρίq:. CH &νάλυσις 
είναι σύντομος &λλι1. πολU χαλ1) μΕ πλfi{}ος &ξιολόγων παρατηρήσεων. ~ΑτυΜ 
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χώς τΟ δεύτερον τμήμα είναι περισσότερον πολιτικi] παρd έπισηlμη. ~ο συγ

γραφεUς διαπιστώνει δτι Ολίγον επειτα &πΟ τiϊς &ποστολi)ς της Επιστολής αUτής 

UπΟ τού Φωτίο1• πρΟς τΟν Μιχαήλ, ή Cερτισύστατος Εκκλησία τών Βουλγάρων 

έτράπ-η πρΟς τi]ν Ρώμην καl διέκοψε τοlις δεσμοlις πρΟς τfιν Κωνσταντινούπο· 

λιν. ~Υπαίτιος ήτο βεβαίως, κατU τΟν Dujcev, ή ~Ορ{}όδοξος οίκουμενικη 

Εκκλησία: Ό Λ1ιχαήλ, συνεχίζει, δfν ίχανοποιή&η &πΟ τfιν Ε:πιστολi-ιν αυτήν, 

διότι ήτο γεγραμμένη εlς ύψηλΟν tlεολογικΟν ϋφος καl δΕν εί1υε κ&νΕν &πΟ τα 

{}εολογικα προβλήματα τα όποία έτάρασσον τfιv Βουλγαρίαν. ~Επl πλέον; τΟ 

σκάνδαλον τfις κα{}αιρέσεως τοϋ Ίγνατίου καΊ τΊΊς &ντικανονικiΊς ΕκλογiΊς τοϋ 

Φωτίου είχεν i\δη κλονίσει τi]ν πίστιν του Μιχω]λ εtς τi]ν Όρ1!οδοξίαν. Το 

δε σημαντικώτερον ήτο Οτι σύνδεσις της Εκκλησίας τΥjς Βουλγαρίας πρΟς την 

της Κωνσταντινουπόλεως έσήμαινεν οUσιαστικώς κατάλυσιν της πολιτικfις καl 

πολιτιστικiϊς ίδιομορφίας του Ε-&νους τών Βουλγάρων. Κατ~ &ντί1Jεσιν πρΟς 

τους παράγοντας αlJτούς, ή καiJολικl) Εκκλησία προσέφερε {}ετικlις καl πρα

κτικiiς &ποδείξεις είς τΟν Μιχαήλ, είχεν ήγέτας &ψόγου 1ΗJους καl έπl πλέον 

&νεγνώριζε καl υπεστήριζε την ίδιομορφίαν τοϋ Εitνους τών Βουλγάρων. 

AL άπόψεις αύταl είναι βεβαίως &φελείς, πρώτον καl κύριον διότι ή πρΟς 
τΎιν Εκκλησίαν της Ρώμης στροφfι τΥjς νεοσυστάτου Βουλγαρικfις Εκκλησίας fιτο 

σύντομος χρονικώς, ταχέως δΕ αϋτη έπανfjλitεν είς τοiJς κόλπους τiiς Οίκου

μενικfις Εκκλησίας. Είναι δυνατΟν να ύποστηριχ{}ύ Οτι μόνον Επ~ δλίγοV είδεν 

ό Μιχαfιλ τtlν άλή-&ειαν καl Οτι τελικώς η Εκκλησία του Επανiϊλ{}εν εϊς τfιν 

όδΟν τfις άπωλείας ; co τρόπος σκέψεως τοϋ Dujcev είναι πολU σχηματικός, 
&στε ν& μ-η δύναται να είναι άλη{}ής: δ Μιχαi"ιλ εύρέitη, Επειτα άπΩ η)ν 

λijψιν τijς ΕΠιστολijς του Φωτίου. εtς το σταυροδρόμι του 'Ηρακλέους : "Η 
δδΟς τiiς κακίας ήτο ή πρΟς τΥιν Κωνσταντινούπολιν· ή δδΟς τiiς άρετf}ς 1iτο 

ή πρΟς τΥιν Ρώμην. Δι" δ καl τελικώς Εστράφη πρΟς τΟν Πάπαν Νικόλαον. 

cH ίστορικ1) Ομως Επιστήμη είναι κάτι διάφορον άπΟ η)ν πολιτικ1)ν αϋτηv 

νοοτροπίαν τού Dujcev, Οστις, Επt πλέον, οUδόλως χρησιμοποιεί τΟ διεξοδι
κον γ,εφάλαιον «Nicolas, PIΊotius and Boris>> του Dvornίk (The Photίan 
Schisrn, σελ. 91- 131), δπου δλα αuτι) τα 1!έματα εξετάζονται με &ληi!ινi}ν 

ίστορικΥιν συνείδησιν, Εν πλήρει κατανοήσει τf}ς πολυπλόκου μορφης των. 

3. ~Ή νέα έργασία τοϋ Εκλεκτοϋ μελετητοϋ τΥjς «Χρηστομα-&είας>> τοϋ 

Πρόκλου Α. Severyns έμμέσως μόνον συνδέεται πρΟς τΟν Φώτιον. "Αλλ& καl 
οϋτω δεν στερείται Ενδιαφέροντος διΟ: roiJς μελετητιiς τού Φωrίου : ~Οπως 
πειστικώς άποδεικνύει ό συγγραφεύς::, δ πολυτιμότατος κώδιξ τοϋ Όμήρου 

Venetus Α (καl αϋτΟς Επίσης, δπως τόσοι ι'lλλοι πολύτιμοι κώδικες, έκ tiiς 

βιβλιοι~ήκης του Βησσαρίωνος) είναι Ι!ργον του Άρέ1!α. "Ο Severyns συν
δέει τ& είς τΟν κώδικα αϋτΟν άποσπάσματα έχ τllς «Χρηστομα&είας» τοϋ 

Πρόκλου προς τi]ν περίληψιν τijς 1δίας αuτiiς «Χρηστομαi!είας>> ύπο του 

L 
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Φωτ(ου εtς τi]ν «Βιβλιο{}ήκην», &κολού1!ως δε δια πλή1!ους παλαιογραφικών 

τεκμηρίων (συνοδευομένων άπΟ φωτογραφίας κωδίκων τοϋ Άρέ{tα) &νάγει 

τΟν Venetus Α είς τΟ Εργαστήριον τοϋ σοφοϋ άρχιερέως τf}ς Καισαρείας. 

Δι& τών Εργασιών του αlιτών ό 'Severyns προσέφερε νέα στοιχεία &ποδει~ 
κνύονtα την άμεσον σχέσιν τοϋ πνευματικού κόσμου τοϋ Φωτίου καl τοίJ 
•Αρέ{}α. cH προσωπικότης τοϋ μεγάλου πατριάρχου συνέβαλε σημαντικώτατα 
είς την κατ& τΟν δέκατον αϊώνα άναγέννησι ν τών κλασσικών σπουδών, έμψυ· 

χωτης τών όποίων ύπiiρξεν ό ~ Αρέ-&ας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΛΑΣ 

J e α~~ Ε b e τ s ο l t, Constantinople. Recueil d'etudes, d'Aι-cMologie 
et d'Histoire. Preface de Α. Grabaι-. Paris, 1951, Ι. pp. 160; Π, 
pp. 12δ; ΠΙ, pp. 7, avec planches et {igures. 

Ή βυζαντινfι βιβλιογραφία έπλουτίσ1!η δι' ένος βιβλίου συνταχ{}έντος 
' Eb 1 ' δ ' " c _Q., ύπΟ τοϋ Ιωάννου erso t, συγγραφεως σπου αιοτατων εργων, ο υ-ανατος 

.. c, ... , ,.,~, 

του οποιου αφηκε μεγα κεvον εις την επιστημην. 

'Εν τψ προλόγφ του βιβλίου τούτου ό καltηγητi}ς κ. Α. Grabar δηλοί 
Οτι πρόκειται περl σειράς άρf}ρων, άτινα, ώς παρατηρεί, έν ψ δΕν στερούν

ται έπιστημονικiiς άξίας, Εν τούτοις δΕν Εφείλκυσαν δεόντως την προσοχfιν 
τών Ερευνητών δια τΟν λόγον δτι Εδημοσιεύ-&ησαν κεχωρισμένως είς διάφορα 

περιοδικά. 

=Εκ τών έν λόγψ Ciρ{tρων CJ.λλα μf:ν άνάγονται είς τfιν τέχνην, CJ.λλα είς 

τΟν δημόσιον καl ίδιωτικΟν βίον τών Βυζαντινών, άλλα πραγματεύονται 

περl τijς Βυζαντιvijς α~λijς καl rών βυζαντινών &νακτόρων, καl τέλος CiHα 
περιγράφουσι τοiJς άρχαίους ναοVς τiiς Κωνσταντινουπόλεως, ίδίως Επl 

τi} βάσει τών άντικειμένων τiϊς λατρείας, την ί}ρησκευτικην ζωην τών Βυζαν· 

τινών Ολων τών κοινωνικών τάξεων. 

Εtς το EV λόγφ βιβλίον περιλαμβάνονται καt τρείς περιγραφικαl μελέ

ται έργων τινών τέχνης, διατηρη(}έντων έν Κωνσταντινουπόλει. 
~Ολόκληρον τΟ 8ργον άποτελείται έκ δύο τόμων καl ένΟς ύ.ρ{tρου ε'Lς τΟ 

τέλος τοϋ δευτέρου τόμου. "'Εκαστον δΕ των τρι&ν τούτων μερών Εχει lδιαι

τέραν σελίδC:Οιν, κα1tιστώσαν όπωσδήποτε δυσχερη τΥιν χρ)iσιν τοϋ βιβλίου. 
co πρώτος τόμος; ύπΟ τΟν τίτλον «Sanctuaίres de Byzance» διαιρείται 

είς δύο μέρη. το πρώτον τιτλοφορούμενον »Les ancίens sanctuaίres de 
Constantinople (σελ. 1-104} περιέχει τα έξijς δέκα Ciρ{}ρα: α') 'Αγία Σο
φία, β') οί ναοι τού μεγάλου ~Ανακτόρου, γ'} ό ναΟς τών cΑγίων ~Αποστό· 

λων, δ'} δ ναος τijς Παναγίας Βλαχερν&\ν, ε') δ ναος τijς Θεοτόκου έν τοίς 

ΕΠΕΤΗΡΙ:l; ETAIPEIA~ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ 1;Π~VΔΩΝ 'Έτe; ΚΑ' 20 

--~ 
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Χαλκοπρατε(οις, ς') δ ναος τijς Θεοτόκου τiiς Πηγijς, δ τijς Παναγiας Νέας 

Ίερουσαλήμ, ό τiiς Θεοτόκου ~Ιερουσαλήμ, του ~Αγίου Διομήδους καl τ1ϊς 

Παναγίας Όδηγητρίας, ζ') δ ναΟς τοίi "Αγίου Κωνσταντίνου Εν τ(ρ Φ6ρφ 

(fι~orum), δ του "Αγίου λίωκίου καl του Άγίου ~Ακαχίου, 'YJ') δ ναΟς τοϋ 
(Αγίου "Ιωάννου τοϋ Βαπτιστοϋ καl δ τοϋ "Αγίου "Ιωάννου τοίi Ε\ιαγγελι

στοϋ ώς καΙ η Εκκλησία τοϋ •Αγίου Στεφάνου, &') οί ναοl τών ξένων Μαρ~ 
τύρων καl τέλος ι') oL ναοl τόJν •Αγίων Θεραπευτών. 

Είς τ& δέκα ταϋτα Clρ{)ρα ό συγγραφεύς, λέΎει ό κα{tηγητfις Orabar, 
&:σχολείται Εν πρώτοις μf: η1ν &ρχιτεκτονικΤμ• τών Εν λόγφ ναών, οϊτινες, 

κ α τα τΟ πλείστον, Εξηφανίσθησαν, είτα δε πειρdται ν~ &νακαλύψu tO'Uς 

χώρους, δπου άπέκειντο τα Οστεοφυλάκια τών ~Αγίων, τα Οποία διεσπάρη

σαν &να τfιν Εύρώπην. 

Το δεύτερον μέρος τού πρώτου τόμου (σελ. 107 · 152) φέρει τον τiτλον : 
«La dispersione des tresors au Sanctuaires>>. 

'Ή ϋlιη συγκεντροϋται εtς τέσσαρα Ciρ{}ρα α') "Άγια λείψανα καl λειψα

νοiJ)iκαι βυζαντιναί, β') ΛειψανοiJ)iκαι τοi! Χριστού, γ') Λειψανοθijκαι τijς 

Θεοτόκου, τών eΑγίων ~Αποστόλων, ~Αγίων καl Μαρτύρων καl δ') η Εποι

κοδομητικl) Επιρροη τ&ν να6Jν τοϊi Βυζαντίου. 'Ό τόμος οίiτος τερματίζεται 

με πίνακα είκόνων (σελ. 153), με &λφαβητικΟν πίνακα Γαλλιστl καl ~Ελλη
νιστl (154-160) καl με π(νακα περιεχομένων (σελ. 161). Αί ε!κόνες &ναπα· 
ριστοίiν, κατα τΟ πλείστον, μικρογραφίας του Μηνολογίου τοϋ Βασιλείου Β' 

καt βυζαντινclς λειψανο-&ήκας &ποκειμένας Εν ΓαλλίQ. 

Ό δεύτερος τόμος τιτλοφορείται «Melanges d'histoire et d'arc1Ίeo1o· 
gίe byzantines», κα\ διαιρεiται ι·!ς τρία μέρη. Το πρώτον (σελ. 1 -105) 
περιγράφει ε!ς fνδεκα ι'ΙρiJρα τον βίον τiiς Βυζαντινiiς Α~λijς κα\ δή : 1) τi}ν 
κα&' ήμέραν ζωήν, 2) τf)ν στέψιν τών αUτοκραrόρων, 3) ηΊν στέψιν καl τοiις 
γάμους τ&ν aυτοκρατειρών, 4) τfιν Εftιμοτυπίαν τijς ΑUλf)ς, 5) τtΊν αUτοκρα

τορικfιν &χολου{Ηαν, 6) τδς συμφώνως πρΟς την Ε{}-ιμοτυπίαν αϋτοκρατορικ&ς 
άμφιέσεις, 7) τα αUτοκρατορικα Εμβλήματα κατα τΟ:ς τελετάς, 8) τας προα
yωγΟ.ς είς &ξιώματα καl λειτουργήματα, 9) τΟ.ς διπλωματικας δεξιό)σεις και 

tllν φιλοξεν(αν, 10) τaς διασκεδάσεις και δημοσ(ους dγώνας και τέ),ος 11) 
τΟ.ς {}ρησκευτικΟ.ς έορτάς. 

Το δεύτερον μέρος τοϋ τόμου τούτου (σελ. 106- 116) φέρει τον τ(τλον : 
«Monuments inέ:dits ou peu connus dιι .Musee de Constantinople». 

Τc'ι μνημεία ταϋτα είναι {}ρησχευτικά, μετάλλια εκ μολύβδ~υ fι δρειχάλ- . 
κου (σελ. 1.06 -109), απεικονιζόμενα είς τΟν πίνακα 1 μετα 11 dνευ Επιγρα
φών άπΟ τοϋ δγδόου μέχρι του Ενδεκάτου αίώyος, τι να δε και άπΟ τοϋ τετάρ

του αL&νος χρονολογούμενα. Ταϋrα συνδέονται με τi}ν &ρχα"ίκΥιν χριστιανι

κΊlν τέχνην. "'Αλλα παριστάνουν πτερωτΟν δράκοντα και άλλα περιστεράν, 

ταώ, λέοντα κα\ i!λλα ζiρα (σελ. 109 ·110). 
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τα έν λόγφ έκ μολύβδου μετάλλια διαιωνίζουν tllν παράδοσιν τf)ς 

τέχνης τών ~Αλεξανδρινών καl άνάγοvται είς τΥιν έποχfιν τών είκονοκλαστών 

&πΟ τrjς δγδόης μέχρι τiiς Ενάτης έκατονταετηρίδος. Άκολουitοϋν : tl περι· 
γραφi} σταυρού φέροντος τi]ν Ιπιγραφi}ν ΦΩΣ ΖΩΗ (σελ. 111), μολυβδίνων 
η δρειχαλκίvων φυλακτών (σελ. 111· 114), περιγραφi} σφραγiδος εκ Μεσο
ποταμίας τοϋ 7 ου αίώνος, &νηκούσης ε'ίς τι να ~Α ντίπατρον (σελ. 114 - 115) 
καί τε.μαχίου έκκλησιαστικfiς σφραγίδας έξ &σβεστολί{}ου με διπλfiν έπι γρα

φi)ν (σελ. 115 · 118). 
"Η σφραγlς αϋτη παριστ~ τΟν προφtlτην ~Ηλίαν &νερχόμεγον είς τΟν 

ούρανΟν έπl πυρίνου &ρματος συρομένου ύπΟ δύο ϊππων πτερωτών, τών 
όποίων διακρίνονται μόνον τcl νώτα. (~Αναπαρ. έν σελίδι 116). "Η Εν λόyφ 
σφραγlς έχρησίμευεν 'ίσως πρΟς έπισφράγισιν dρτων (προσφορών) καl &νή
κει, πιιJανώς, είς την ΕποχΥιν τών Παλαιολόγων. 

το τρίτον μέρος του βιβλίου πραγματεύεται περi τfjς &ναγλύφου διακο
σμήσεως εν τi'i παλαιg Κωνσταντινουπόλει (σελ. 119-123). Ό συγγραφεuς 
Ομιλεί περl κιονοκράνων, ώς καl περl ύπολειμμάτων διαφόρων Εργων γλυ
πτικfjς, τd όποία είδεν είς διαφόρους χώρους της Πόλεως. Ταύτα &π~ικονί
ζονται είς τΟν πίνακα 2 καl &νήκουν είς διαφόρους έποχάς. Δύο &λφαβητι
κοl π(νακες γαλλιστl καl έλληνιστl συντεταγμένοι (σελ. 124 ·128) ώς και 
πiναξ περιεχομένων συμπληροϋν τον τόμοv τούτον. Άκολουilεl (σελ. 1 · 7) 
ι'ΙρiJρον τιτλοφορούμενον «Sculptures chretiennes inedites du Musee de 
Constantinople». "Έν τών εϊς τΟ άρ{}ρον αϋτΟ αναφερομένων αναγλύφων 
προέρχεται &πΟ τΟ «.,.Εβδομον» και παριστ~ πρόσωπα εlς στάσιν δρ{}ίαν 
φέροντα αρχαίαν περιβολήν. Τέσσαρα τεμάχια πινακίων Εκ λεπτεπιλέπτου 
μαρμάρου I Εκ Φρυγίας προερχόμενα, με &ναγλύφους παραστάσεις, απεικονί
ζουν τΟν Δαυtδ κ α τα τΟν Εναντίον του Φι/,ισταίου &γώνα, τΟν ~Α δ& μ καl 
την ΕίJαν, τΟν ~Ιωναν Εν τ(ρ πλοίφ κ.α. τα περl ών ό λόγος ανάγλυφα χρο

νολογοϋνται, πι&ανώς, απΟ τού τετάρτου αίώνος. 
ΤΟ γενικΟν συμπέρασμα του συγγραφέως Εν τε τψ πρώτφ καl τψ δευ

τέρφ τόμcρ εlναι δτι οί Βυζαντινοί, οϊτινες κα{}~ δλην τiιν διάρκειαν τών 
αύτοκρατορικών χρόνων 8κάλουν έαυτοUς Ρωμαίους, εlχον συνείδησιν τοϋ 
Οτι διετήρουν ΕντΟς τών τειχών τfjς Κωνσταντινουπόλεως άκμαί.αν τtΊν ρωμα'ί
κήν παράδοσιν. Πλην δμως, Επάγεται, «ό 'Έλληνισμδς ύπijρξε πάντοτε παρ~ 
αύτοίς {}αλερώτατος. Διεη]ρησε κοινότητα γλώσσης, ίδεών, ή{}ών κάl έ1Jί
μων καl δη Οχ ι μόνον έν τij) κύκλφ τών έπισήμων καl τών ύψηλών κοι νω
νικών τάξεων, άλλ~ άκόμη καl είς τd βα{J.ύτερα στρώματα τοiί λαοϋ». Τοιου

τοτρόπως «ό Βυζαντινός πολιτισμδς έξ1}σκησεν άναμφισβήτητον έπίδρασιν 
έπl τοϋ πνευματικοϋ βίου, τών {}·ρησκευτικών πεποι{}ήσεων, ώς και έπl 
τfίς τέχνης είς τ!Jν Δύσιν». Ή κρiσιμος περίοδος τών ετών 1204-1261 
«δΕν έσχεν ώς άποτέλεσμα παρd μόνον ν' άφυπνίσrι καl νd έ11ισχύσn τΟ 
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πατριωτικδν φρόνημα τών ~Ελλήνων ... ~Η Κωνσταντινούπολις ύπήρξε κα{}11 

όλην την διάρκειαν τών μέσων αίώνων δ φρουρός του eΕλληvισμοϋ». 

Τοιοϋτον είναι τΟ τελικΟν συμπέρασμα τών έμβριδεστάτων μελετών τοϋ 
Ebersolt. 

"'Ας μοϋ έπιτραπii ένταύθ-α να κάμω μικράς τινας παρατηρήσεις. Σκό 
πιμον {}(ι fιτο έν τφ προλόγφ να ύπεδεικνύοντο τα περιοδικά, ε'ίς τα όποία 
ό Ebersolt έδημοσίευσε δια πρώτην φορdν τα &:ρitρα, περl ών έγένετο λόγος 
άνωτέρω. Μόνον έν τψ δευτέρφ τόμφ σημειοVται ή <<Revue de l~Histoire 
des Religions» άλλ~ άνευ Ετέρας τινΟς ύποδείξεως. Τοιαύτη σχετικfι \ιπόδει· 
ξις fi-d Ύ}το &παραίτητος δι" έκείνους τοUλάχιστσν, οί όποίοι ένδιαφέρονται 
πρΟ παντΟς δια τfιv Βυζαντινfιν τέχνην και οϊτινες {Μ 8ελήσουν να παρα· 
βάλουν τας είκόνας, αί όποϊαι, &ναδημοσιευitείσαι Εκ τf]ς πρώτης Εκδόσεως, 
δ ' '5 ., _Q \ ., "δ ' ' 'λ , εν ει ναι οσον υα επρεπε ευ ιακριτοι, συχνακις μα ιστα αδυνατεί να δια· 

κρίνu τις τΟ άντικείμενον τΟ Οποίον αύται άπεικονίζουν. Τοιαϋται π.χ. 
είναι αί ΕκτΟς κειμένου ε'ίκόνες τοϋ Α' καl Β' τόμου. 

Τ1)ν Ελλειψιν ταύτην άναπληρών, σημειώ δτι τα ίίρ{}ρα τοϋ πρώτου 
βιβλ(ου έδημοσιεύl}ησαν ύπο τοϋ εν Παρισ(οις εκδοτικοϋ ΟΥκου Ernest 
Leroux έν Εtει 1921 ε'ίς Ενα τόμον ύπΟ τΟν τίτλον «Sanctuaires de 
Byzance. Recherches sur les anciens tresors de Constantinople»

1 
ιΧνευ 

τοϋ Έλληνικοϋ &λφαβητικοϋ π(νακος. 

Τα τοϋ δευτέρου τόμου Εδημοσιεύ&ησαν εΙς τΟ περιοδικΟν «Revue de 
l'Hίstoίre des Relίgίons, τόμ. 76 ~τος 38ον, 1917, σελ. 1-128», (&ντl 
tόμ. 75, iiτος 39ον). 

Το aρι'}ρον : <<Sculptures chretίennes ίnedίtes du Musee de Con
stantίnople» εδημοσιεύι'}η εν τij Revue Archeo!ogίque IV σειρ~, τόμ. 
21, 1, 1913, σελ. 333-339. 

Οί ε'ίδικώς λοιπΟv δια τfιν τέχνηv Ενδιαφερόμενοι δύνανται νά συμβοU· 
λευ&οϋν τι1ς ε'ίκόνας τών πρώτων Εκδόσεων, τινΕς τών Οποίων Εδημοσιεύ&η
σαv ε!ς άλλα ~ργα τοϋ Ebersolt ε!ς μέγα σχijμα, καl δη τa έξijς : <<Les arts 
somptuaires de Byzance» Παρ(σιοι- Βρuξέλλαι, 1923, <<La Minίature 
Byzantίne», Παρ(σιοι, 1926, καl <<Orίent et Occίdent, Recherches sur 
les influences byzantίnes et Orίentales en France pendant ]es Croίsa
des>>, Παρ(σιοι- Βρυξέλλαι, 2 τόμ. 1928- 1929. 

"Όσον άφοριj εΊς τΟν ναΟν τΥjς ~Αγίας ΕΙρήνης Εν Γαλαrιj, περl. τοϋ 
όπο(ου ομιλεί ό Ebersolt (Sanctuaίres de Buzance σελ. 15- 16) έξηκρ(
βωσα, δτι πρόκειται περl rοϋ ναοϋ Εκείνου, δστις βραδύτερον έπωvομάσi}η 
ναΟς τοϋ •Αγίου Παύλου και μετετράπη έν Εrει 1475 είς τέμενος, τΟ σημερι
νον «~Αρdπ-Τζαμί». 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 
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Μ η τ ρ Ο πολίτου eH λ ι ο υ πόλε ω ς Γ ε ν α δ ίο υ, tΙστορία τοϋ 

Μεγάλου Ρεύματος {"Άρναούτκιογι), Κωνσταντινούπολις 1949
1 

Βο σσ, 
δ+223, μετ~ είκόνων. 

Ό σεβ. Μητροπολ(της Ήλιουπόλεως κ. Γεννάδιος, γνωστος καi εν τij 

άλλοδαπfi ώς συγyραφεUς πολλών ίστορικών και &ρησκευτικών μελετών, 
έδημοσίευσε τελευταίως Εργον του άναφερόμενον εΊ.ς τΟ Μέγα Ρεϋμα (τουρκ. 

Άρναούτκιογι), ζωτικώτατον aλλοτε κέντρον τοϋ Έλληνισμοϋ τijς Κων

σταντινουπόλεως, τοϋ Οποίου πνευματικώς προ·ίσταται ώς μητροπολίτης άπΩ 

τοϋ 1920 καl τΟ Οποίον Ετίμησεν Εκτοτε ώς μόνιμος κάτοικος και πνευματι~ 
κος ήγέτης. 

"Αν και εύ{}Uς Εξ άρχijς δ συγγραφεUς έγνώριζε τα πολλα κενα εLς τα, 

διασω/}ε(σας μέχρις i\μών πληροφορίας, περi Μεγάλου Ρεύματος, έι'}εώρη

σεν εν τούτοις επιβεβλημένον, οχι μόνον δια λόγους α!σι'}ηματικοiις (το Μέγα 

Ρεϋμα είναι, ώς λέγει, δευrέρα πατρίς του), άλλα καl δι~ Επιστημονικούς, 

να &σχολη{}fi μΕ τfιν Lστορίαν τfjς έλληνικfiς ταύτης κοινότητος, με&~ fις συν~ 

δέονται χαρακτηριστικαl φάσεις τοϋ νεωτέρου cΕλληνισμοϋ. Είναι π.χ. είς 

πάντας γνωστΟν δτι εLς τΟ Μέγα Ρεϋμα διέμενε σημαντικ1) μερις τών Φανα
ριωτών κατd τΟν 17 ον καl 18ον αLώνα, κα{}ι1ς έπίσης και πατριάρχαι καl 

πολλοl άνώτεροι κληρικοί. ~Εκεί, εLς τt)ν συνοικίαν μάλιστα τοϋ Καντακου

ζηvοϋ, συνήρχοντο προ τijς Έλληνικijς Έπαναστάσεως ο! i]γέται τijς Φιλι

κf]ς CΕταιρείας καl έκεί άπέitανε και Ετάφη ό Νικόλαος Σκουφdς, δστις δΕν 

έπρόλαβε να 'ίδu τΟ Είκοσιένα. Ή δΕ σχολfι τiiς κοινότητος είναι η παλαιο~ 
τέρα ίδρυitείσα έν Κωνσταντινουπόλει κατα τοUς νεωτέρους χρόνους, κα{}·&·δτι 

χρονολογείται άπΟ τών μέσων τοϋ 18ου αίώνος. ~Αδιάλειπτος έλληνικΟς βίος 

καl πολιτισμΟς Υ}κμαζεν είς τΟ προάστιον τοϋτο τοϋ Βοσπόρου άπΟ τών χρό~ 

νων τοϋ ~Ιουστινιανού μέχρι τiiς cΑλώσεως καl άπΟ τΥιν Επαύριον τiiς Άλώ

σεως μέχρι τiiς Μικρασιατικf]ς καtαστροφfjς, πολλα δέ, ώς ilτo έπόμενον! 
άξια μνείας γεγονότα Εσχον την dφετηρίαν η τΟ τέλος των εις τα dρχοντικCι 

οΙκήματα η εlς τaς ι'}ορυβώδεις λα'ίκι.\ς συνοικίας τijς Χώρας τών Άσωμάτωv 

η τοϋ Μιχαηλ(δου-δπως Ελέγετο παλαιότερα το Μέγα Ρεϋμα. 

Περi τοϋ Μεγάλου Ρεύματος είχον ι'iλλοτε γράψει, εφ' δσον γνωρ(ζω, 

ό μακαρ(της Μανουi}λ Γεδειtlν καl ό σεβαστος διδάσκαλός μου Φα(δων Κου

κουλές. eo πρώτος f]ρεύνησε τοUς κώδικας τών πρακτικών τfjς κοινότητος 

('Εορτολόγιον Κωνσταντινοπολιτου Προσκυνητοϋ, Κωνσταντινούπολις 1904, 
σελ. 183- 187, 315- 336) καi ό δεύτερος iiγραψε περl tών εκκλησιαστικών 
και σχολικών αύτiiς πραγμάτων-tlτοι, <<"Ιστορικd σημειώματα περl τών σχο

λών Μεγάλου Ρεύματος», (Δελτ(οv Ίστορ. καl Έι'}νολ. Έταιρε(ας, τόμ. Ζ', 

σ•λ. 120- 140), «Ό εν Μεγάλφ Ρεύματι ναος tών Ταξιαρχών>> (αύτόι'}ι, 
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τόμ. Η', σελ. 225-272), καi <<Περl. τrjς διοικήσεως των κοινών τοϋ Μεγά
λου Ρεύματος &π ο τοϋ 1750 μέχρι τοϋ 1850», (Ξενοφάνης, τόμ. Γ', σελ. 
410. 420). 

Είς τι1ς Επl μέρους, πλiιν σπουδαιοτάτας ταύτας Εργασίας, προστί-θ·εται 
τώρα ή πολύτιμος συμβολl\ του σεβ. 'Ηλιουπόλεως. 

Άναληψ&εv ύπΟ τι1ς σημερινδ:ς συv-&ήκας Εν Κωνσταντινουπόλει, τΟ 
Εργον τούτο {Μ ήδύνατο ν~ &πογοητεύση τΟν &ναγνώστην, δ Οποίος ζητεί 
τελειότητα Οχι μόνον &ς πρΟς τΟ περιεχόμενον, άλλα καl ώς πρΟς η)ν έμφά
νισιv τοϋ άνα χείρας βιβλίου. Καl δμως, EUv έξαιρέσωμεν τα τυπογραφικd 
&βλεπη]ματα, τa όποία-πολλα η ολίγα -ούδεlς μlχρι σήμερον "Ελλην συγ 
γραφε-Uς κατώρ-3-ωσε ν~ άποφύγu, τΟ βιβλίον τοϋ ΜητρΟπολίτου Ήλιουπό
λεως δχι μόνον δΕν άπογοητεύει, άλλα κινεί τΟν εl.λικρινiϊ {}αυμασμΟν παντΟς 
δστις Ενδιαφέρεται δια τΟ {}έμα. 

Δια να γίνη άντιληπτΟν τΟ δυσχερfς τοϋ Εγχειρήματος, πρέπει Εν πρώ
τοις να σημειω-θ·fj δτι &λλεπάλληλοι πυρκα'ίαl κατέστρεψαν Εν Μεγά]Ιψ Ρεύ
ματι πάν μνημείον, πλfιν δύο κωδίκων, περιεχόντων πρακτικα και Cί.λλα 
σημειώματα τfjς κοινότητος (δεύτερον ημισυ 18ου αl.ώνος καl έξης). 
Ή χρονογραφία τοϋ ~Α{}αvασίου Κομνηνου ~Υψηλάντου, ·δ Οποίος fζη 

εl.ς fi.λλο προάστιον τοϋ Βοσπόρου, τΟ Νεοχώριον, τελευτώνtος τοϋ 18ου 
αίώνος, συμπληρώνει είδ1lσεις τινιiς τών κωδίκων, άλλα κατd πολiι πενιχρΟν 
τρόπον. Κατα συνέπειαν, δ συγγραφεiις &νέτρεξεν εl.ς τα Εργα περιηγητών, 
οπως π.χ. τοϋ γάλλου Gyle (Gyllίus) καl τοϋ γερμανοϋ Gerlach, &μφοτέ
ρων Επισκεφ-θ-έντων τ·Υ1ν Βασιλεύουσαν κατα τΟν 16ον αίώνα. 

Οί περιηγηταl. τοϋ 18ου καt 19ου αίώνος, ε'ίτε άναφέρουν τΟ Μέγα 
Ρείiμα ε'ίτε δχι, εΙναι πολύτιμοι πηγαi πληροφοριών δια την ζω1)ν τf}ς Πό
λεως, Υjς τμf}μα &πετέλει τΟ Μέγα Ρεύμα. Είδικώτερον, μεταξ\J τών περιηγη
τ{Ον τοίi 17ου αίώνος δεν &ναφέρεται δ "Εβλιγιά Τσελεμπii, ό Οποίος Εγνώ
ριζε καλώς τ1)ν Κωνσταντινούπολιν καl περιέγραψεν Εν Ολίγοις τα προάστιά 
της, δεν παρέλιπε δε να δμιλήση καl περl τού ~Αρναούτκιογι. 

~ο ~Εβλιγιά ένδιεφέρεrο πολU δί& τα Εσνάφια, τα όποία Εμφανίζονται 
και εl.ς τΟ Μέγα Ρεϋμα, άποτεί.οϋντα κεφαλαιώδη -&εσμΟν τflς Τουρκοκρα
τίας. ~Αναμφιβόλως ό άναγνώστης {}α έσχημάτιζε πληρεστέραν εl.κόνα τοϋ 
Μεγάλου Ρεύματος, Εαν ό συγγραφεVς κατεχώριζε στοιχείά τινα περi τών 
συντεχνιών, αί όποίαι Εξ άφορμης τώv εl.σφορών των μνημονεύονται εl.ς τοiις 
κώδικας. · 

~Επίσης άπΟ τοVς κώδικας μανiJάνομεν Οτι οί Επίτροποι τiiς κοιVότήτος 
Επέ~αλλον κατα καιρο\Jς διαφόρους άγορανομιχας και U.λλας διατάξεις, μερι
μνωντες περl άσφαλείας, ύγείας, καl τών ή-&ών των κατοίκων (Βλ. Κουκου
λέv, Εν περιοδ. Ξενοφάνης, τόμ. Γ', σελ. 412 κ.έξ.). 

Γεννάται λοιπΟν τΟ Ερώτημα : ποίαν άκριβώς δικαιοδοσίαν είχον αί 

! 
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}Ι.οινοτικαl άρχαί, έκτΟς τών Εκκλησιαστικών καl σχολικών .Uπο-θέσεων; CfΟσον 

άφορ(j εl.ς τΟ ζήτημα τοϋτο, δ συγγραφε-Uς ε"ίναι Επιφυλακτικός (σFλ. 119). 
'Ή Εντύπωσις, δμως τf)ν Οποίαν &.ποκομίζει ό &ναγνώστης τών &πλο'ίκό)ν, 

άλλα πρακτικών Εκείνων διατάξεων εlναι Οτι ύπi;ρχε ζώσα πολιτικη παράδο

σις είς τΟ Μέγα Ρεϋμα, ή Οποία, πι-θ-ανώτατα, Εχει τfιν &ρχήν της εl.ς τοUς 

χρόνους του Πορ{}ητοϋ. Ώς γνωστόν, ό Πορ{}ηηΊς παρείχε προνόμια εl.ς 

τοVς Εποίκους, Οσάκις οίιτοι κατήρχοντο 11 μετεφυτεύονtο δμαδικως, δρμώ
μενοι η &yόμενοι Εκ των &πωτέρων περιοχών (Βελιγράδι, Κaφφά κ.fi..). Είς 

τΟ ~Μέγα Ρεϋμα αί διατάξεις όμιλοϋν με κί•ρος, τΟ Οποίον έν-&υμίζει κατά

στασιν άνάλογον πρΟς τfιν δικαστικ1)ν καl Εκπαιδευτικf)ν έξοvσίαν τών μη

τροπολιτών, τf)ν Οποίαν κατωχύρωνον τα μπεράτια. Βεβαίως, α'L αύθαιρεσίαι 

των κρατικών &ρχών fισαν πολλαι και &δηφάγος Ύιτο ή τάξις τών δημοσίων 

ύπαλλήλων τού Ό{}ωμανικού Κράτους. "Η περίπτωσις, λ. χ., τού άστυνομι

κού διευ8υντοϋ, δστις σπεύδει Επt κεφαλης του &.ποσπάσματός του να συλ

λάβη τσUς διαρφlκτας καl τi}ν Επαύριον πιέζει ηlν κοινότητα καl λαμβά·νει 

«γρόσια τριάκοντα δια τΟ τζουμπούκι του δπου l::χασε τfι\• νύχτα ζητών τοiις 
κλέπτας>> (σελ. 109), προκαλεί !Jυμηδίαν καl εδω ε(ς το κέντρον τiiς 

~ Αμερικfις. Τοιαύται περιπτώσεις {}α 1Ίδύναντο ν~ &ναφερf.tοiiν κατα χιλιά~ 

δας, εαv έσώζοντο περισσότερα γραπτα μνημεία. Άλλα Οταν δΕν έγίνοντο 

αU&αιρεσίαι καl δταν οί αl.σχροκερδείς <<διωρ{}ώνοντο» καταΗήλως &πΟ τΟ 

ταμείον τfις κοινότητος η άπΩ ίδιώτας, ύπfιρχεν εUρU πεδίον τοπι:χfις αύτο

διοικήσεως. ΤΟ καitαρώς έλληνιχΟν καt πολυάνΗρωπον Μέγα Ρεί,μα Ύιτο κατii 

πάσαν πι{}αvότητα τΟ καταλληλότεροΥ Εδαφος δια τllv &νάπτυξίν της, έφ~ Όσον 

είς καιρο\Jς όμαλοUς οί ΊΌυρκοι, ε'ίτε &πΟ περιφρόνησιν πρΟς τσUς ραγιcf.δες 

ε'ίτε &πΟ νω&ρότητα, δΕν άνεμιyνύοντο είς τα ζητήματα τ~υ Ruιn ιηilleti. 
~ΕκτΟς τών μπεξήδων (=νυκτοφυλάκων), ή κοινότης μετεχειρίζεtο καl 

τοuς τουλοuμπατζiiδες (=πuροσβέστας), ώς δργανα διa τi}ν η]ρησιν τiiς τά· 

ξεως, Οπως ΕνΗυμοϋνται οί παλαιότεροι. 
Βεβαίως εργον ώς τΟ άνω~έρω, του όποίου ή ϋλη παρέχεται εlς τΟν 

έρευντ1 τ-ι1ν Ciλλοτε μΕν πλη-itωρική, άλλοτε δΕ: πενιχροτcίτη, κρίνεται Οχι μόνον 

άπΟ δσα περιλαμβάνει, άλ/Λ καt &πΟ Οσα άποσιωπ(j. Παρατηρο{Ίμεν δτι δ 

σεβ. CΗλιουπόλεως Εχει ώς γνώμονα τΟ <<μετρίως είπείν>>. Θα 11δύνατο εύκό

λως να παρασυρ-&ϋ είς λεπτομερείας, έκεί Οπου ύπάρχουv λεπτομέρειαι, καl 

να παρουσιάση Εργον άσύμμετρον. Άλλα κατορ-&ώνει να κατατάξη t1lν ϋλην 

εl.ς δώδεκα μόνον κεφάλαια, ώς έξfiς: α') τοπο{}εσία και δνομασί.α, β') χά~ 

τοικοι, γ') ναός, δ') κλiϊρος, ε') Παναγία Μαυρομολιόπισσα, ς') τελετiι τϊiς 
καταδύσεως τού Σταυροϋ {κεφάλαιον βραχύτατον, τΟ Οποίον {}0: fιδύνατο κάλ
λιστα νι! παραλειφ!Jij), ζ') εκπα(δευσις, η') διοίκησις, ιη φιλανiJρωπία, ι') 

εσοδα καl εξοδα, ια') επίτροποι, ιβ') εξέχοντα πρόσωπα. 

Πολλα aυστηρώς έπιστημονικα {}έματα συζητοϋνtαι είς τα κ~φάλαια 
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ταύτα. Ε!ς το πρώτον καi τρ(τον κεφάλαιον {σελ. 8, 20 • 25) τ({}εται το βα· 
σικΟν πρόβλημα: ποϋ {]το ό ~Ανάπλους τών Βυζαντινών; ~ΑπΟ τα κείμενα 
προκύπτει οτι 'Ανάπλους ελέγετο το Μιχαήλιον (Μέγα Ρεύμα), 'Ανάπλους 
§π(σης §λέγετο καi το Σωσ{}ένιον (Στένη), πέντε χιλιόμετρα βορειότερον • .Ε!ς 
&μφότερα τα μέρη uπijρχε ναος τού 'Αρχαγγέλου Μιχαi]λ ('Αρχιστρατήγου 
η Ταξιάρχου). Εlς τi]ν σχετικi]ν συζήτησιν ε!ς το σύγγραμμα του σεβ. 'Ηλιου· 
πόλεως δεν άναφέρονται αί με/ιέται τών L. Τ. Α. Maury, έν Revue Archeo~ 
logique, VI (1849), 144 κ.έξ., J. Pargoire, Εν Izvestiya Ρω σ. 'Αρχαιολ. 
Ίνστ. Κωνσταντινουπόλεως, ΠΙ (1898), 65 κ.έξ., καi S. Petrides, εν Eclιos 
dΌrient, IV (1905), 48 κ.έξ. Παρα τα οσα έγράφησαν ύπο. τών άνωτέρω 
έρευνητών, δ άναγνώστης τών βυζαντινών κειμένων ούχl σπανίως εδρίσκεται 
προ διλήμματος. "Οταν π.χ. πληροφορούμε{}α άπο το Χρονικον του Δούκα 
(Ιiκδ. Βόννης, σελ. 242 · 243) οτι ό Πορ{}ητi]ς κατέστρεψε τον ναον τοv Τα· 
ξιάρχου Μιχαi]λ διίi να μεταχειρισ{}ίi τα vλικα προς άνοικοδόμησιν του φρου· 
ρ(ου του Ρούμελη Χισάρ, διερωτώμε{}α έαν ό ρη{}εiς ναος fjτo του Μεγάλου 
Ρεύματος η τijς Στένης. Ό συγγραφεuς δεν {}ίγει το ζήτημα τούτο, άλλα το 
πιftανώτερον είναι Οτι οί έν τψ φρουρίφ κίονες, τα μάρμαρα φέροντα άνα
γλύφους σrαυροιJς και Cί.λλας χριστιανικας παραστάσεις κα-3-ι:Ος Επίσης μεγάλη 
ποσότης λαξευμέ"Ι!ων λίitων, προfjλ&ον &πΟ τΟ Μέγα Ρεϋμα. Πρώτον, διότι 
τΟ Μέγα Ρεϋμα εύρίσκεται πλησιέστερον πρΟς τα κάστρα παρd η Στένη καl 
δεύτερον διότι η πληροφορία Οτι οι κάτοικοι προέβαλον άντίστασιν Ενισχύει 
τfιν dποψιν δτι Επρόκειτο περl χώρου κατφκημένου καl δη πυκνώς, καl 
τοιούτος ΎJτο τΟ Μ ιχαήλιον, Ενψ τΟ Σωσ{tένιον αναφέρεται πάντοτε ώς Ερη~ 
μητήριον καi άσφαλώς ήτο περιοχi] aνευ &ξιολόγου πληiJυσμοv. 'Εν τούτοις 
Ο κατεδαφισ11εlς ναός, κατα τα λεγόμενα ύπΟ τοϋ Δούκα, ήτο ήμικατεστραμμέ~ 
νος i]δη προ του 1452. 

Εις το πρώτον κεφάλαιον (σελ. 8 · 9 καi προσ{}ήκη), /iν{}α συζητεtται 
τΟ Ονομα Άρναούτκιογι, πρέπει να σημειωι<Jfi Οτι οι ~Αρναοϋται, οί μετα~ 
ναστcύσαντες είς τΟ Μιχαήλιον κατα τΟν 15ον αίώνα, ήσαν μΕν ~Αλβανοί, η 
μdλλον Άβανόφωνοι, &λλCt πάντως Χριστιανοl τΟ {}ρήσκευμα, διότι ό l\1ωα~ 
μεitανισμΟς δΕν είχε διαδοίΗi είς την χώραν τοϋ Γεωργίου Καστριώτου κατα 
τους χρόνους τf}ς ς Αλώσεως. 

ΕLς τΟ κεφάλαιον περl τών ίστορικώv οίκογενειών τοϋ τόπου δΕν &να
φέρεται τΟ ημερολόγιον τοU Καμινάρη, yραφΕν είς τΟ Μέγα Ρεϋμα κατα τα 
/!τη 1782 · 1830 καi δημοσιευllεν vπο τijς κυρ(ας Μαριέττας Μινώτου είς το 
περιοδικον 'Ελληνικά, τόμ. Γ' {1930), σελ. 471-484. Περιέχει σπουδα(ας 
πληροφορίας περl τών Φαναριωτών καl άλλων «Εγχωριαζόντων». 

Θα f]δύνατό τις να ύποδείξu καl ό.λλας τοιαύτας συμπληρώσεις, &λλι.Χ tt-U 
τjσαν Ολαι δευτερεούσης σημασίας. ~Ελάχιστα -&α συνεtέλουν είς τf}ν βελτίω· 
σιν τοϋ Sργου, τοϋ Οποίου τΟ περιεχόμενον είναι &πΟ πάσης άπόψεως έξυ-
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πηρετικον του σχοποϋ του. Με το liργον τοϋτο ή{}έλησεν ό σοφος Iεράρχης 

να έλκύσυ τΟ Ενδιαφέρον τών άπανταχοϋ Κωνσταντινουπολιτών πρΟς εν άξιό

λογον τμήμα τοϋ κόσμου των καl να 'Lκανοποιήσυ συνάμα καl τας άξιώσεις 

τοϋ 'Lστοριοδίφου. ΤΟ έγχείρημα fiτo μέγα και ή έπιτυχία του εlναι Επίσης 

μεγάλη. Ε'({)ε να ε~ρυ μιμητας καi δι' aλλα τμήματα τijς Πόλεως καi να 

σχηματισfl-ΊΊ οϋτω πλήρης η εl.κι:Ον τών πέντε αίώνων, άπΟ τΟ 1453 μέχρι 
σήμερον. 

Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΝΑΚΗΣ 

Χ ρ υ α οστό μ ο υ Α. Ι! α π α δ!? πού λ ο υ (f) Ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό
π ο υ ~Α {} η ν ώ ν κ α l π ά σ η ς ~Ε λ λ ά δ ο ς, ~Ιστορία τfjς ~Εκ~ 

κλησίας Άντιοχείας. Χορηγίq. Χριστοφόρου Β' Πάπα καl Πατριάρχου 

Άλεξανδρειας, μεριμνn Γ ρ η γ ο ρ ι ο υ Π α π α μ ι χ α ή λ, i!πιμε· 

λει'f Γ ε ω ρ γ ι ο υ Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ά κ η π. Θ. Έν Άλεξαν

δρει'f 1951 (Sον σελ. 1048+π', μετ' εlκ6νων τοϋ χορηγοϋ καi τοϋ συγ· 
γραφέως καi Προλ6γου ύπδ Γρηγοριου Παπαμιχαήλ). 

Ό &είμνηστος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος &ποτελει μοναδικον φαινό· 
μενον έv τiί κα11' δλου έλληνικίi Gεολογικίi γραμματε(<f. Πεντακόσιοι περί· 

που είναι οί τίτλοι τών είς πάντας τοVς ί1εοίιογικοUς κλάδους άναφερομένων 
συγγραφών του, 6Jν ό μέγιστος άριί1μ0ς &νήκει ε'ίς τi}ν ίστορίαν τών Εκκλη

σιών της όρ{)σδόξου Άνατολf}ς. Πολίια τών εργωv του, όποία, φέρ" εLπείν, 
τίi περi tών έκκλησιών 'Ιεροσολύμων, Άλεξανδρε(ας, 'Ελλάδος, ώς χαi περl 

του Κυρ(λλου Άλεξανδρε(ας, του Κυρ(λλου Λουκάρεως, τijς Θεολογικijς 

Σχολijς του Σταυρού, τijς Ριζαρε(ου Έκκλησιαστικijς Σχολijς κλ. άποτελούσι 
πολυσελίδους μονογραφίας, &ναδειξάσας αύτΟν τΟν μόνον ίστορικΟν τi)ς όρ{}ο
δόξου έλληνικijς Ά νατολijς. 

Πλiιν τών συγγραφών, ας είχεν ό &είμνηστος δημοσιεύσει ζών Ετι, είχε 
καi πολλας άνεκδότους, δια δια{}ήκης δε §κληροδότησε τίi χειρόγραφά του ε!ς 

τΟν γράφοντα, Οπως μεριμνήστι περl τf)ς δημοσιεύσεώς των. ΜεταξV τούτων 
εύρέ\tη καl η «"Ιστορία τf)ς ~Εκκλησίας ~ Αντιοχείας». ΚατU τfιν κατα και

ροiις συλλογi}ν τijς δια τi]ν συγγραφi]ν ταύτην !στορικijς ~λης ό άο(διμος 

'iστορικΟς προσέκοπτε πρΟς πολλιΙς δυσκολίας, τας όποίας δΕν συνήντα άσχο· 

λούμενος περl τiιν ίστορίαν τών dλλων Εκκλησιών. Πολίιαχοϋ &νακαλύ

πτων κεvα δυσσυμπλήρωτα, Εδυσφόρει δια τfιν δυσχεραίνουσαν τi)ν συγ· 
γραφi)ν σπάνιν τών σχετικών βοη-&ημάτων, στερούμενος δf χρόνου Εvεκα 

τών ήμερησίων του άρχιεπισκοπικών άσχολιών καl μόλις διαftέτων Ενίοτε 



314 Γρηγορίου Παπαμιχωlλ 

έχ τών νυκτεριν&ν ώρών τιν<Χς πρΟς μελέτην, έστενοχωρείτο μη δυνάμενος 

να μεταβfί είς Εύρώπην πρΟς Επιτοπίους έρεύνας, <<δέσμιος ων κal δούλος 
μυρίων &σχολημάτων», ώς έξεφράζετο έν έπιστολαίς. 'ΈφFρε, λοιπόν, διαρ

κώς !κανa 8ξ έσπερίας συγγράμματα, δι' ολης δε τijς συγγραφικijς Ε.ργασίας 

εϋρισκε τfμ• ίστορίαν της έν λόγφ Εκκλησίας Εντελώς Ciγνωστον, &λλd καΙ. 
έκτάκτως ένδιαφέρουσαν, ώς dνερεύνητον τΟ- πλείστον καl ίδίως άπΟ έλληνι

κijς καl δρ{}οδόξου &πόψεως. Διa τaς δυσκολίας ταύτας κα\ δια r/Jν Ελλειψιν 

χρόνου πρΟς &νεrωτέραν ένασχόλησιν, ι:Ομολόyει Οτι &α έ&εώρει {}αϋμα αν 

ftd κατώρ&ου να φέρη τΟ ερyον είς πέρας Τοϋτο πράγματι έπετεύχ&η μόλις 

μικρΟν πρΟ τfjς τελευτης του, Εξέφραζε δ" έπl τούτφ τfιν ζωηράν του ίκανο

ποίησιν. Τόσον δ" ήτο τΟ πρΟς εκδοσιν τοϋ συγγράμματος τούτου ΕνδιαφέΜ 

ρον του, ωστε, κλινήρης και βαρέως ύπΟ της νόσου κατατρυχόμενος, Εδιδε 

πρΟς τσUς οίκείους του όδηγίας περl τfjς Εν τϋ βιβλιο.flήκη του {}έσεως ώριΜ 

σμένου βιβλίου καl τfiς σημειώσεως παραλειφίtείσης έξ αυτού παραπομπi;ς' 

συνιστών δ' δπως παραδΟ'&fi τΟ χειρόγρρφον εΊς τΟν γράφοντα, τριήμερον 

πρΟ τfις τελευτfiς του τΟν έχάλει παρ' έαυτι$ πρΟς &νακοίνωσιν λεπτομερειών 
τι ν ων σχετικών πρΟς η)ν συyγραφήν, τfιν όπο ίαν έχαρακτήριζεν 0)ς τΟ καλύ· 

τερον έκκλησιαστικο'ίστορικόν του Εργον. 

<Ο μέγας του Εργου Οyκος με Εφερεν είς άμηχανίαν, άπΟ τfiς όποίας με 

έξήγαγεν ό άχένωτος είς εύεργεσίας Μακαριώτατος Πάπας καl Πατριάρχης 

'Αλεξανδρείας κ. Χριστοφόρος Β', παλαιος μΕν μαιtητ/jς του συγγραφέως 

χαi Ε.μος δε συμμα{}ηr/jς Ώπο τι!> α~τι!> διδασκάλψ 8ν τii Θεολογική Σχολή 

τοϋ Σταυροϋ. Ή Α. Μακαριότης, μόλις &ς Υικουι;rε η! τfiς στενοχωρίας μου 

πρΟς Εκδοσιν τοίί σπουδαίου το.ύτου κληροδοτήματος rοϋ λαμπροϋ διδα_σκά~ 

λου μας, _άμέσως προU{}υμοποιή-&η αυtΟς να &vαλάβη τΥιν δημοσίευσιν, οϋτω 

δέ, χάρις είς τfιν πολύτιμον ταύτηv πατριαρχικiιν χορηγίαν, ή μεν έκκλησία 

Άντιοχείας &ποκτQ. η)\' πλήρη αύτi]ς <Ιστορίαν &.πΟ τΥjς σοφfίς γραφίδος τοϋ 

μοναδικου !στορικσυ τijς Όρ&οδόξου Άνατολικijς 'Εκκλησίας, ή δ' Όρ{}ό

δαξος ~εολογία καταπλουτίζεται και δια τοϋ Εργου τούτου τοϋ άνυστάκτου 

ι<tεράποντός της. 

το Εργον διαιρείται ε'Lς τρείς περιόδους. Τούτων ή μεν πρι:Qτη περιΜ 

λαμβάνει τ/Jν &ρχαίαν !στορίαν τijς 'Εκκλησίας Άνrιοχείας (35-451),~8ν 1] 
ό λόγος περl τών τριών πρώτων αίώνων της ζωflς αύτfiς, περι τfiς Εν αUτϋ 

έμφανίσεως τοϋ άρειανισμοϋ, .τοϋ νεστοριανισμοϋ καl τοϋ μονοφυσιτισμοϋ· 

Εν δε τfi δευτέρι;< ( 45 ι - ι5 ι 7) 1 στορουνται τα τi'jς ΕΚ του μονοφυσι τισμου καi 
μονοflελητισμού διαιρέσεως τi]ς Έκκλησίας, ή έσωτερικη ζωη αύτfiς &πΟ τών 

άρχών τού δ' μέχρι τέλους τοϋ ς' αl.ώνος, ή κατάστασις αύτης έπl τfiς πρώ~ 

της Εν Συρίι;< aραβοχρατίας, 8πl τi'jς παλινοριtόJσεως τijς eλληνικijς κυριαρ

χίας και εlτα δεσποτείας τών σελτζουκιδών, τών φράγκων καl τών μαμελού~ 

καιν· τέλος δ~ ύποκείμενον τfjς τρίτης περιόδου άποτελεί ή νέα Lσ_τορία τ}iς 
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'Εκκλησίας Άντιοχε(ας (1517 -1935), χα&' \]ν συντελείται ή &ναγέννησις 

αυτης καl Εχτίitενται α't συνεπείιi τών δλε&ρίων διαιρέσεων τοϋ άντιοχικοϋ 

{}ρόνου καl τfις λατινικfiς Εν Συρί~ προπαγάνδας έμφανισ.ιJείσαι νέαι έν τϋ 

&.ντιοχικfi Εχκλησίg διαιρέσεις, αL Εκ τών ύπερ της όρ{tοδοξίας τελευταίων 

άγώνων μεταβολαl καl η σύγχρονος τfiς Έχκλησίας ~ Αντιοχείας συγκρότησις. 

Είς τΟ σύγγραμμα προσαρτώνται χάρτης τοϋ κλίματος τοϋ Πατριαρχείου 

~Αντιοχείας κατα τiιν &.ναγραφ1)ν τών ~Επισκοπών έπl ~Αναστασίου Α', χροΜ 

νολογικΟς πίναξ τών πατριαρχών ~ Αντιοχείας έπl τij βάσει τfiς χρονολογικilς 

σειράς τού Εργου καl λεπτομερfις άλφαβητικΟς κατάλογος Ονομάτων. 

Είναι περιττΟν να 8ξαρ-&ij- η μεγάλη σημασία τοϋ Εργου τούτου τοϋ χαλ

κεντέρου (σrορικου τijς Όριtοδόξου Άνατολικfjς 'Εκκλησίας. Ό itάνατος 
κατέλαβεν αυτΌν έτοιμάζοντα καl την ίστορίαν τfίς 'Εκκλησίας Κωνσταντι~ 

νουπόλεως· ταύτης δσα κεφάλαια ε\)ρον έν τοίς καταλοίποις χειρογράφοις του 

α\tτοτελfι καl άπηρτισμένα έδημοσίευσα έν τfi <<Θεολογίφ> καl εl.ς είιάρι{}μα 

&νάτυπα, υπάρχει δε καl Cίλλη σχετικΥι ϋλη, μη υποκειμένη εlς δημοσίευσιν 

ώς τεμαχισμένη καl ασυμπλήρωτος. 
ΕίJχομαι δπως, μερίμνυ τοϋ Πατριαρχείου ~Αντιοχείας, έπιτευχ{]fi iΊ είς 

η)ν άραβικf}ν μετάφρασις τοϋ παρόντος Εργου η, τουλάχιστον, Επίτομος 

αυτού περίληψις χάριν τοϋ &ραβοφώνου ποιμνίου. ΤΟ πρι:iγμα δΕν -&α ήτο 

δύσκολον, λαμβανομένου ύπ~ Οψιν, δτι ίχανοι τών ευσεβών δρ{}οδόξων Σύ· 
ρων {}α Εδέχοντο να άναδειχit&σι χορηγοί, προκειμένου να συμβάλωσιν εl.ς 

τΟν δια τiιν Εκκλησίαν αύτών ΕφοδιασμΟν διU τοϋ περιφανούς τούτου μνη
μείου, τΟ όποίον ηγειρε πρΟς τιμrlν της ό σοφώτατος τών ίστορικών τfις 

κατιΧ Άνατολας δριtοδόξου 'Εκκλησίας. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

Forty-five Stω·ies fronι tίιe Dodecanese edited and t1·anslatea {rοηι ihe 
JJfss. of Jacob Zω·raflis by R. Μ. D α w k i n s. Caιnbridge 1950, 
8ον μέγ., σελ. ΧΙΙ+560. 

~Ελληνικών παραμυθ-ιών Εχομεν, έκδεδομένας καl μ ή, &ρκετdς συλλογάς, 

προσέτι δε καl πολλών έξ αυτών μεταφράσεις ε'tς ξένας γλώσσας, καl μάλιστα 

ε'tς την γ€ρμανιχήν, γαλλικ1)ν καl &γγλικήν. 

Παρ& τiιν σχετικfιν έπάρκειαν δμως τοϋ συλλεχ&έντος ύλικοϋ, τ6 όποίον 
είναι άνάγκη να έπαυξη{}fi &.κόμη, δια συλλογfις νέων παραμυ&ιών η παραλ

λαγών αϋτών Εξ Cίλλων Ελληνικών περιφερειών, ή μελέτη τούτου δΕν Εχει 
άναπτυχ{}fι παρ~ ήμίν μέχρι τούδε δι~ άρκετών σχετικών Εργασιών. 
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Διό τοϋτο πρέπει νό χαιρετισίtii μετ' ίδιαι τέρας ίκανοποι ήσεως ή προ~ 

κειμένη σπουδαιοτάτη είσφορδ: παραμυ{}ιώ:ν ύπΟ τοϋ γνωστοϋ άπΟ πο/.λοϋ 
λαμπροϋ έρευνητοϋ τijς Ελληνικijς λαογραφίας και Ελληνικών διαλέκτων 
ff.γγλου κ. R. Μ. Dawkins, οστις, i]δη &πο του sτους 1916, ί!χει έκδώσει 
έτέραv συλλογ1)ν Εξ Ενενήκοντα δύο παραμυftιών Fκ Μ. 'Ασίας, συνοδeυομέ
νην UπΟ συγκριτικών παρατηρήσεων περl τών παραμυ{}ιών τiiς συλλογfjς 
ταύτης ύπο του κ. W. R. Halliday '. 

Εiς τiιν νέαν ταύτην συλλογiιν έλληνικών παραμυ&ιών ό Dawkins 
έκδίδει τεσσαράκοντα καl πέντε δωδεκανησιακό παραμύ{}ια προερχόμενα έκ 
τών νήσων 'Αστυπαλαίας, Κώ, Λέρου καl Καλύμνου. 

Ταϋτα μετ" άλλου λαογραφικοϋ ύλικοϋ συλλεγέντα ύπΟ τοϋ Κιfιου "Ια
κώβου Ζαρράφτη κατa τaς άρχaς του παρόντος αίώνος (1905), κατόπιν παρα
κινήσεως του ff.γγλου κα{}ηγητου Dr. W. Η. D. Ronse, &πεστάλησαν είς 

τουτον, δστις ~πειτα Εδώρησε τiιν συλλογiιν είς τiιν βιβλιο&ήκην του Πανε
πιστημίου τοϋ Καίμπριτζ 2

• 

Τών δημοσιευομένων παραμυ&ιών, πλi]ν βραχείας εiσαγωγijς ε!ς τiιν 

Οποίαν ό Εκδότης ΕΚ'θ·έτει τΟ διάγραμμα τοϋ Εργου του, πίνακας τών περιεΜ 
χαμένων καi βιβλιογραφίας, Ετι δΕ καl σημειώματος περl τών τουρκικών κειw 

μένων (σ. Ι- ΧΙ), προτάσσονται &κόμη τρία σπουδαιότατα κεφάλαια (σ. 1· 28) 
είς τd όποία πραγματεύεται ό D. μΕ βα{}είαν γνώσιν τοϋ Εκδιδομένου ύλικοϋ 
και συγκριτικην tών παραμυίtιών έξέτασιν πρΟς τCις παραλλαγι1ς αύτών έκ 

τού έλληνικου χώρου καl τών όμόρων λαών, α') περ\ τijς τέχνης τijς &φηγή

σεως τών παραμυ&ιών εiς τiιν Δωδεκάνησον (σ. 1-17), β') περl τijς γενικijς 
σχέσεως τών έκδιδομένων παραμυ{}ιών (σ. 18- 24) καl γ') περ\ τijς &ξίας 
τών παραμυ&ιών (σ, 25 - 28). 

Είς τΟ πρώτον τών κεφαλαίων τούτων ό D. κάμνει λόγον περl τοϋ συλ
λογέως ~Ιακ. Ζαρράφτη καl τοϋ Εργου του, ώς καl περl τiiς 'ιστορίας τiϊς 

λαογραφικijς αfιτού συλλογijς, παρατηρών δτι ό Ζαρράφτης, ένιj> σημειώνει 

τΟν τόπον άπΟ τΟν Οποίον συνέλεξε τΟ \Jλικόν, δΕν λέγει τίποτε, πλ'fιν μιας 
περιπτώ_σεως, Περl της f}λικίας, τοϋ φύλου καl τiiς κοινωνικiiς ί}έσεως τών 
ύπαγορευσάyτων τοϋτο εϊς αύτόν. 

'Εξετάζων τiιν τέχνην τijς &φηγήσεως του παραμυ&ιου ε!ς τiJν Δωδεκά

νησον ό D. Εξαίρει η)ν σημασίαν τiϊς γλώσσης καl τονίζει τους εύνοϊκοVς 

δρους πρΟς καλλιέργειαν αύτοϋ καl ίδίg τfιν 11έσιν, τi)ν Οποίαν κατείχε τοϋτο 

1 Modern Greek in Asia Minor by R.M. Dawkins, I\f.A., \Vit11 a chapter 
on the subjektsmatter of the Folk- tales b)' V\T, R. Halliday, Β. Α. Β. Litt. 
Cambridge 1916. 

2 Έκ της συλλογfiς ταύτης εξέδωκε προσέτι δ Dawkins και τεσσαράκον-τα 
δημοτικά gσματα .ν Λαογρ. rr· (1950 -1951) 33-99. 

r ' ·, 
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I Βιβλιοκ.ρισία 317 

είς τΟν κοινωνικΟν βίον τοϋ λαοϋ, ώς μέσον τέρψεως αυτοϋ ύπΟ τών είδικών 

παραμυitάδων. 

Περαιτέρω Εξετάζεται ύπΟ τοϋ Εκδότου ή λογοτεχνικiι μορφή τών παρα· 

μυ&ιών, ή &ρχή καl τΟ τέλος αUτίiJv καl αϊ είς αύτά Εμμετροι έκφράσεις. 
ΆπΩ τfiς άπόψεως τών έπεισσδίων τα όποία άπαρτίζουν Εκαστον παρα· 

μύ&ι διακρίνει ό D. (σ. 6) τα παραμύ&ια είς δύο Ομάδας, 11τοι είς τα ,π~ρα· 
μύ8-ια, τών όποίων οί 1lρωες είναι νερά'ίδες, δράκοι καl dλλα δαιμονικα σντα 

(άρ. 1-17) καl είς έκείνα τών όποίων τα Επεισόδια εUρίσκονται είς σχfσιν 
προς τiιν κα&ημερινiιν l:ωiJν {&ρ. 18- 45). 

~Η τελευταία όμCις δύναται άκόμη να ύποδιαιρε&ii : α') είς παραμύ&ια 
περιεχομένου i}υμοσοφικου (&ρ. 18- 23), ή&ικού (&ρ. 24- 28) καl i'J{}ικολο· 
γικου (&ρ. 29- 31) καl β') ε!ς παραμύ&ια (άρ. 32. 45) τa όποία δύνανται 
νά 11εωρη&οϋν ίστορίαι έκ της πραyματικiϊς ζωiϊς καl τα όποία Ενδιαφέρουν 
κυρίως ώς aφηγήσεις (σ. 10). 

τα παραμύitια τiiς τελευταίας ταύτης κατηγορίας διακρίνει περαιτέρω 
ό έκδότης είς έκείνα είς τα όποία 1) Εμπλέκονται λα'ίκαl δοξασίαι (άρ. 32-
35), 2) περιέχονται στοιχεία έκ τοϋ άρχαίου κόσμου τών παραμυ{}ιών περl 
νερά'ίδων· ταϋτα Εχουν προσαρμοσiΗ) πρΟς τΟν κα-6-" ήμέραν βίον καl Εχουν 

οϋτω τiιν μορφiιν μυ&ιστορήματος (&ρ. 36- 41) καl 3) ε!ς παραμύ&ια (σ. 11) 
παρέχοντα κα&αρας &φηγήσεις γεγονότων, τα όποία }iδύναντο νά δχου~ 
συμβij (&ρ. 42- 45). Ό D. συζητεί έπίσης το ζήτημα τiiς προελεύσεως και 
διαμορφώσεως παραμυ&ιών εκ τiϊς γραπτΥjς καl τής προφορικiϊς παραδόσεως 

. καl τών μεταξU αϋτών έπιδρdσεων. 
Είς το δεύτερον κεφάλαιον (σ. 18 · 24) ~χων δ D. ύπ' οψιν του τaς 

ftεωρίας διαφόρων έρ_ευνητών περl τiiς γενέσεως καl τf}ς διαδόσεως τών 
παραμυ&ιών, ών dλλας δέχεται η τροποποιεί, προσπαitεί δια τfις παρεξε

τάσεως πρΟς τά Εκδιδόμενα παραμύ&ια τών γνωστών είς αUτΟν Ελ,ληνικ~ν 
παραλλαγών καl nOv όμοίων παραμυ&ιών είς τους γειτονικοVς λαους, τους 

βαλκανικούς, τοUς ΊταλοVς κal Lδίg τοiις τούρκους, να έντάξτι τά δωδεκανη

σιακά παραμύftια είς τΟν κύκλον τών παραμυ&ιών τών λαών τοϋ άνατολικοϋ 

μεσογειακού χώρου. , 
Έκ τΥjς Εξετάσεως ταύτης διαπιστώνει ό D. Επιδράσεις είς περιωρισμε

νην δκτασιν ίταλικών, βαλκανικών καl τουρκικών παραμυ-&ιακών στοιχείων 

(σ. 20- 21), αί όποίαι Ομως δΕν &λλοιώνουν τΟν ΕλληνικΟν χαρακτi;ρα τών 

παραμυ{}ιών. 

Είδικώτερον έκ τlϊς συγκριτικijς Εξετάσεως τών παραμυ{}ιών πρΟς τα 
' ~ ' ' ., ~ ' "λ ' Ύ Ομοια τουρκικά καταληγει εις την γνωμην οτι εκ tουτων ε αχιστα ει αι 

τουρκικά, τΟ ύπ" άρ. 29, πιftανΟν δΕ καl τΟ ύπ" άρ. 28, καί, άποκρούων τiιν 
ύποστηQιχ-&είσαν dποψιν περl Επιδράσεων τουρκικών παραμυftιών είς τα έλλη
νικά, δέχεται (σ. 22) άντι-&έτως Επιδράσεις τών έλληνικών έπl τά τουρκικά. 
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ΤΟ: έκδιδόμενα έvταϋftα παραμύ-θ-ια παρατηρεί δ D. Οτι παρουσιάζουν 
είς τΥιν συγκρότησιν αlιτών εvτονα χαρακrηριστικδ: τiiς νησιωrικiiς ζωης· 
οϋrω τα πρόσωπα είς πολλδ. Εκ τών παραμυ-θ-ιών τούτων πολιrογραφοϋνται 
ώς τοπικοl J]ρωες π χ. βασιλετς τi'jς Κώ (σ. 133 καl 486), τών όποίων τα 
κατορ&ώματα καl αί πράξεις προτίiJενται οϋ μόνον, ϊνα τέρψουν τοUς &κροα
τdς διd τfjς &φηγtlσεω~ &λλα καl να διδάξουν αύτούς. 

Τα στοιχεία τών έπεισοδίων είς τα παραμύ-&ια εχουv Επίσης προσαρμο· 
σ{}fj πρΟς τΟν βίον τώV νησιωτών· οϋτως ή περιγραφfι της σφοδριiς -&αλασ
σοταραχijς (σ. 487- 488) καl τijς πάλης τοϋ πλοίου προς το i'!γρον στοιχεcον 
Εχει ληφ{}ij έκ τi'jς κα{}ημερινijς σκληρι'ίς πάλης τών κατοίκων προς τi]ν 11ά· 
λασσαν. Πολλd €τι στοιχεία έκ τοϋ λα'ίκοϋ πολιτισμοϋ, Ύlτοι παροιμίαι, γνώ
μαι, Ί1-ρησκευτικαl καl άλλαι λαϊκαl. παραδόσεις, δοξασίαι και Εμμετροι 
Εκφράσεις Εμπλέκονται μετα τέχνης εlς τfιν ύπό{}εσιν τοίί παραμυθ-ιού, τΟ 
όποίον οϋτω ύφίσταται λογοτεχνικfιν διασκεuήν. 

~Εκ πλήitους παρεμβολών τοιούτων στοιχείων σημειώνω τi)ν έξης Εκ τοϋ 
παραμ. «'0 σκρίνος>> (σ. 116, στ. 5). Γραtά τις έγέννησε κεφαλi)ν βοός, ή 
όποία μετ~ Ολίγον διερράγη καl παρουσιάσftη Εξ αύτfjς <<ένα παλτηκάρι 
πεντάμορφον &πού ~λεεν τοϋ Ίίλτσου, λάμψε για να λάμψω». CH πρόκλησις 

αύτη πρΟς τΟν flλιον σημειοϋμεν δτι εLσήχίtη είς τΟ παραμύ{tι Εκ τοϋ δημοτι
κοϋ [Jσματος «~ΑγcΟν μεταξU κόρης καl Ίίλιου περl κάλλους>>, δπου_ J.έγεται : 

«"Ηλιε ..... 

πρόαλε ~ς τd περάματα νd φέξ11ς καl να· φ έξω 

να ρεβακάρuς 'ς τη 11ωριa να λάψ!Jς καl να λάψω» ' 

η ώς άκριβι:ϊΊς φέρεται εLς πολλ<1ς τών παραλλαγών τοϋ [Jσματος. 
Ή κόρη (&γαπητικιa) 

«Καl μΕ τΟν ήλιο "μάλωνε, με τΟν 1lλισ μαλώνει. 

Για "βγα, Ίlλιε μου, για νΟ: βγω· για λάμψε για ν& λάμψω» 2 • 

Ώς πρΟς τΟ ζήτημα της χαtαγωγfjς τών ύπΟ συζήτησιν παραμυ1tιών 
ό D. καταλήγει εϊς τΟ συμπέρασμα (σ. 23) Οτι Ciλλα τούτων είναι αύτόχitονα, 
.Ολίγα προέρχονται έξ Ίταλικfiς Επιδράσεως κατd. τΟν μεσαιώνα καl τέλος Οτι 

άρκετ& f)πειρωτικοϊ:i χρώματος, προερχόμενα έξ &ναrολών, διεμορφώ{}ησαν 

είς 1}ν μορφ1lν Εκδίδονται εϊς τfιν Μ. Άσίαν Εξ ής μετεδό-&ησαν κατόπιν 
' ' Δ δ -' ., c ' ., '3' " ' c)λ ' < ) δ' ' εις την ω εκανησον, οτε η περιοχη αυτη 'f]το ακομη ε, ηνικη, (')η ,α η προ 

τfjς διεισδύσεως τών Τούρκων. 

1 Μ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ν ο υ ά ρ ο υ, Καρπα<&ιακά μνημεία. Α' Δημοτικά- τρα
γούδια Καρπά<&ου, Ά<&. 1928, σ. 87, άρ. 17, στ. 6-7. 

11 Arn. Passo\Y, Τραγούδια ρωμαίικα. Lips. 1860, σ. 114, άρ. 536, 
στ. 4- 5. ι 
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Εlς το τρίτον κεφάλαιον (σ. 25- 28) ό σοφος tκδότης συζητεί περl τijς 

&ξίας τών παραμυftιών. ΕΊς ταϋτα τονίζει Οτι εύρίσκει ό λαΟς εUχαρίστησιν 

&κροώμενος τUς μετα τεχνικών περιγραφών &φηγήσεις. Είς ύΧλα παραμύ&ια 

παρατηρεί δτι προβάλλονται 118-ικό διδάγματα καl διατυποϋνται ·γνώμαι περl 

τοϋ τρόπου τοϋ βίου, Εν({~ εϊς U.λλα, τα όποία παρουσιάζονται 00ς παραβολαl 

καl μϋ&οι, Εκφηάζονται κατd. τρόπον άπλοϋν διάφορα αίσΗ1lματα καi γνώμαι 

του λαοϋ. 

Τ aς ε!σαγωγικaς α1Jτaς παρατηρήσεις τού D. άκολου11εί (σ. 31- 524) 
τΟ κείμενον των παραμυ&ιών μcτ~ &ντιστοίχου μεταφράσεως εiς τ1)ν &γγλι· 

κην καl έπιτασσομένων εlς Εχαστον παραμύι1'ι σοφών Ερμηνευτικών καl μά~ 

λιστα πραγματικών σημειωμάτων τοϋ εκδότου περl τfις σχέσεως τού παρα~ 

μυ&ιοϋ πρΟς τd.ς έλληνικ(Jς παραλλαyός αύτου καl τας τών γειτονικών λαών. 

τα κείμενα τών παραμυl!ιών &κολουl!εί (σ. 525. 535) κεφάλαιον ε!ς. το 

όποίον ό D. πραγματεύεται περl τf)ς δωδεκανησιακfις διαλέκτου εlς Ίlν είναι 

καταγεγραμμένα τα παραμύ11ια. Ό έκδότης δημοσι<ύει (σ. 536- 558) καl 
γλωσσάριον ε'!ς δ περιλαμβάνονται αί έν τοίς :rrαραμυ8-ίοις λέξεις, αί εχουσαι 

&νάγκην έρμηνείας, Εν συvεχείg δε (σ. 559 · 560) καl πί.νακα δνομάτ_ων καl 

πραγμάτων. 

Εiς τΥιν f:κδοσιν τών κειμένων νομίζω δτι δεν Επρεπε ν" &κολου&ήση 
ό D. πιστώς τΟ δρ&ογραφικΟν σύστημα τού Ζαρράφτη είς τοUς τύπους : 

σ. 33 ϊντα &.ντl τοϋ δρ&οϋ εiντα, σ. 466 τοl!ρεσε, ναρκεται, νCiτον, τΟJλεγα, 

τόSπα&α, σ. 471 πο-δχε, τόSκρινε κ.α. άντi του ρεσε, να ρχεται, να τον, 

τΟ "λεγα, τΟ "πα&α, πόU "χε, τΟ ~κρινε· σ. 281 &ναμεταξύ τος, σ. 468 τΟς λέει 
&ντl &vαμεταξύ τως, τcΟς λέει κλπ. 

"Εκ παρατηρ)lσεών μου κατΟ: τfιν &νάγνωσιν τών παραμυftιών καταχω

ρίζω ένtαϋ11α τας εξijς. 

Εlς το iiπ' &ρ. 15 παραμύ&ι ('Η δασχαλοπούλα) &ναφέρεται (σ. 201) 
δτι ό λαΟς τfjς Λέρου πιστεύει εlς τΟν δαίμονα Καλόστρατον, κα'τ" εUφημι

σμΟν &ντl τοϋ Κακοστράτην, ώς δρ&ώς παρατηρεί ό D. (σ. 205). Ή πίστις 

αϋτη περl τοϋ δαίμονος τούτου σημει(δνομεν δτι &παντg όμοίως καl εlς τfιν 

νilσον Σύμην 1 • ΠρΟς τΩν δαίμονα τοϋτον σχετίζεται καl τΟ έν ~ Λπερά{tφ τfjς 

Νdξου τοπωνύμιον «τοϊ:i Καλιστράτου τΟ πέραμα>>. {Χειρ. Εν τψ Λαογρ. 

Άρχ. i'Jπ' &ρ. 1609, σ. 1 &ρ. 2. Συλλογi] !Jπο Δημ. Ο!κονομίδου). 
E!c το !Jπ' aρ. 16 παραμύ11ι /;κ Καλύμνου <<'Η δάφνη» (σ. 207- 212) 

προσ&έτομεν Εtι τας παραλλαγάς : μίαν Ικ Κρ1]της (Σητείας) (Έπετ. Έταιρ. 
Κρητ. Σπουδών Α' (1938) 524- 526) καl έτέραν Ιξ &δήλου τόπου (Μπουκέτο 
16 (1939), &ρ. φ. 807, σ. 46 καl 68). 

1 Ν ι κ ή τ α Χ α β ι α ρ a, Ό Καλοστράτης τfις Σύμης. Δωδεκ. Έπι&εώρ. έτ. Α' 
11947] 98- 99. 
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Τοϋ ύπ' &ρ. 20 παραμ. εκ Κώ (Κέφαλος) «'Η κόρη τοϋ κηπουροϋ» 
(σ. 241- 245) ύπάρχει δτι δημοσιευμένη παραλλαγη εκ Κρήτης ε!ς τΎιν συλ
λογην Εύαγγ. Φραγκάκι, ΣυμβολΎι στa λαογραφικό τiiς Κρήτης, 'Ait. 1949, 
σ. 107- 111. 

Τοϋ Επεισοδίου τfίς &ποστολfiς ύπΟ τοϋ βασιλόπουλλου είς τi}ν Εξυπνην 
νεάνιδα δώρων μετ~ άλληγορικfις έπιστολfjς ύπάρχουν παραλλαγαl καl εί~ 
άλλο έκ Σητείας Κρήτης παραμύltι «'Η καλi] βασίλισσα» (Μύσων Ζ' (1938) 
150-151) καl ε!ς εϋτράπελον διήγησιν (έκ τijς περιοχijς 'Ηρακλείου Κρήτης) 
<<ιΗ πέρδικα καl η κουρούνα» ('Έπεt. Καλλιτεχνών Λογοτεχνών Χανίων, 
ί!τ. Α' (1937), σ. 42- 43). 

Ε!ς το ύπ' &ρ. 22 παραμ. έκ Λέρου «Το καταλόγι» (σ. 252- 253), η 
βασιλοπούλλα είς κά&ε νέον, Οστις έζήτει αϋτi)ν είς γάμον, προέτεινε προη· 
γουμένως πρΟς λύσιν τΟ α'ίνιγμα : 

«Ta Ιtαρώ, φορώ 
τα πατώ, μασώ 

καl τΟ νοϋγ κραtώ καl πίνω». 

(Η διατύπωσις αϋτη είναι Εσφαλμένη είς τους δύο πρώτους στίχους. 
ιΗ δρ&η είναι αϋτη : 

«Ta Ιtωρώ, φορώ 
τα μασώ, πατώ 

καl τΟ νοϋγ κρατώ καl πίνω». 

Οϋτω φέρεται τΟ α'ίνιγμα toϋto καl είς κρητικfιν (Εκ Ζήρου Σητείας) 
παραλλαγην τοϋ παραμυ-&ιοϋ· <<τι:Χ μασείς πατώ, τα -&ωρείς φορώ καl μΕ τΟ 
νοϋ σου πίνω νερο» (Μύσων Ζ' (1938), 149). 

Το παραμύltι ύπ' &ρ. 44 «'Η βασιλοπούλα» 1\ τοϋ Φιορεντίνου καl τijς 
Ντολτσέτας (σ. 478- 485) είναι πι&ανόν, παρa τοuς δισταγμούς τοίi D. 
(σ. 12), δτι διεμορφώ-&η, τούλάχιστον μέρος αύτοϋ, είς πεζiιν διήγησιν μεtd 
τών έμμέτρων είς αύτΟ άποσπασμάτων, έξ f:μμέτρου ποιήματος ι. Οϋτως 
εμμετρον Εξ όλοκλήρου μορφην τοϋ παραμυiJιοϋ τούτου άπΩ τοϋ σημείου τfjς 
άπαγωγi'jς τi'jς βασιλοπούλλας καl τijς άφίξεως αύτijς εtς η)ν χώραν τοϋ βα
σιλόπουλλου μέχρι τέλους τijς ύποιtέσεως έδημοσίευσεν έκ Σητείας ή κ. Ε!ρ. 
Παπαδάκη, Λόγια τοϋ στειακοϋ λαοϋ, Άιt. 1938, σ. 10-12, &ρ. 5. 

Τοϋ ύπ' &ρ. 45 παραμυltισϋ (σ. 486 · 524), το οποίον προijλ&εν έξ άπσ
συν&έσεως είς πεζi)ν διήγησιν τοϋ μεσαιωνικοϋ στιχουργήματος τοϋ "Απολ
λωνίου τοϋ Τύρου, εχ.ω είς χείράς μου άνέκδοτον παραλλαyην προερχομένην 
έκ Σκοπi'jς Σητείας. 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

1 ·ο Ν ι κ. Π ο λ ί τ η ς (Λαογρ. Α', 80) διετύπωσε πρώτοι;, νομίζω, την γνώμη ν 
Οτι τΟ παραμύ-&ι τοίiτο προέρχεται Εκ παλαιοiJ ποιήματος. 

' 
I 

Βιβλιοκρισία 321 

~Ιστορικd 'Αρχεία .1Wακεδονίας. Α' ~Αρχείον Θεσσαλονίκης 1695- 1912. 
'Έκδοσις τιjς cΕταιρείας Δfακεδονικών Σπουδών, έπιμελείq. ~Ι ω ά ν

ν ο υ Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η. Θεσσαλονίκη, 1.952. Σελ. κβ' +576. 

ΎπΟ τΟν άνωτέρω τίτλον f}ρχισεν η Εκδοσις ύπΟ τfις cΕταιρείας Λίακε~ 

δονικών Σπουδών τουρκικών έγγράφων, έv μεταφράσει, ληψ&έντων, κατ" 

Επιλογήν, έκ διαφόρων κωδίκων τοϋ τουρκικοϋ ~Αρχείου Θεσσαλονίκης, τij 

έπιμελείg τοϋ κ. 'Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη. Το γεγονος τοϋτο εχει μεγάλην 

σημασίαν, πρέπει δΕ να τΟ -&εωρήσωμεν ώς καλΌν οlων6ν, άφ~ oV ή εκδοσις 

αυτη {}d γίνη συγχρόνως αlτία να έπαναληφ&fi, εστω καl κάπως κα{}υστερη

μένη, η πρΟ τοϋ πολέμου ·καταβληitείσα προσπά{}εια Lδρύσεως Κρατικών 

'Αρχείων Βορείου 'Ελλάδος καl συστηματικijς ταξινομήσεως τiδν μεχρι τοϋδε 

διασω-3έντων λυτών έγγράφων και κωδίκων καl ή έν εlι&έτφ καιρψ, κατ' 

Επιλογήν, δημοσίευσις αlιτών, 11τις Εκδοσις είναι αύτονόητον Οτι δεν {}(ι πε· 

ριορισftfί μόνον είς μεταφράσεις τουρκικών έγγράφων, &λλcl ftd συμπεριλάβη 
καl τα είς τΥιν CΕλληνικΥιν γεγραμμένα καl ε'Lς διάφορα ~Αρχεία τfiς Βορείου 

'Ελλάδος έναποκείμενα ί!γγραφα. 

Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει Οτι προϋπόίtεσις πάσης σοβαρdς έπιστημο

νικiiς έργασίας, σχετιζομένης μΕ τfιν Ερευναν τοϋ δημοσίου και lδιωτικού 

βίου παρελ&όvτων χρόνων ενΟς τόπου είναι καl η ταξινόμησις των διασωίtέν

των &ρχείων αύτοϋ καl ή σUν τψ χρόνψ κατ" έπιλογην η καl έν τψ συνόλψ 

f:κδοσις' των κείμένων. 
~Η Βόρειος cΕλλάς, έκτΟς του "Αγίου "Όρους, δσον &φορ{! είς τiιν 

ϋπαρξιν &ρχειακοϋ -δλικοϋ, καl μriλιστα σπουδαίου, άφορc'δντος κυρίως είς 

τΥιv έποχiιν τfjς τουρκοκρατίας, Υιτο πρΟ τοϋ 1912 δι" ήμάς τοUς νοτίους <Έλ
ληνας χώρα Ciγνωστος. 'Ίσως συνέβαλε καl τοϋτο είς τΥιν &πώλειαν πολυτί

μων άρχείων, τα όποία Ciλλως -&α εlχον διασω-&η, εαν άμέσως μετα τ1)ν 

άπελευ-&έρωσιν τiiς Μακεδονίας έλαμβάνετο ίδιαιτέρα φροντlς καl περl αύ

τών. Δυστυχώς εδό-&η τότε προσοχη μόνον ε'Lς _τα χειρόγραφα, τα περιέχοντα 

κείμενα λογοτεχνικού, ίστορικοϋ η {}ρησκευτικοϋ περιεχομένου, έκτων όποίων 

πλείστα, ώς γνωστόν, περισυνελέγησαν κατα τf}ν διάρκειαν ν&ν Βαλκανικών 

πολέμων καl κατόπιν. 
cH cΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είχεν έκδόσει, ώς γνωστόν, τεϋ· 

χος, έπιμελείg τοϋ κ. Ι. Βασδραβέλλη, περιέχον μεταφράσεις 92 τουρκικών 
έγγράφων 1 κατ~ έπιλογήν, Εκ τοϋ γνωστοϋ τουρκικοϋ ~Αρχείου Βεροίας λη

φιtέντων. (Ίστορικον Άρχείον Βεροίας. Έκλογαί. Θεσσαλονίκη 1942). Ό 
παρwν τόμος, έκδοltεlς έπίσης έπιμελείg τοϋ κ. Ι. Βασδραβέλλη, περιλαμβά

νει μεταφράσεις 341 τουρκικών Εγγράφων κατ" έπιλογ1)ν είλημμένων έξ ώρι
σμένi:ον κωδίκων μεταξu τ&ν &ριlt. 1 καl 221 τοίi τουρκικοίi 'Αρχείου Θεσ-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ "Ετ~ς; ΚΑ,' 
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σαλονίκης πρΟς δΕ συντόμους περιλήψεις των είς άλλας πραγματείας τοίi κ. 
Ι. Βασδραβέλλη ι'iλλοτε δημοσιευitένrων έrέρων 83, έκ τοu &ρχε(ου τούτου 
ληφ&έντωv, τουρκικών Εγγράφων. (CH προκειμένη συλλογ11, δι~ ευνοήτους 
λόγους, ίδίως δΕ δια τtlv εύκολίαν του χρησιμοποιοϋντσς τaύτην, {}ι1 ήτο 
ώρισμένως πληρεστέρα, έUν σuμπεριελαμβάνοντο είς αUτfιν Ολόκληρα τα κεί
μενα καl τών 83 τούτων έγγράφων}. 

~ΕκτΌς τούτου, έν τc'ρ τόμφ, Εν ε'ίδει Παραρτήματος, παράτί·&ενται σελ. 
513-564 περιλ1lψεις Εγγράφων, f.πίσης κατ~ Επιλογήν, έκ τών μετ?-t τΟν &ρι-&. 
221 καl μέχρι τοϋ 337 κωδίκων τοϋ αUτοίi άρχείου ληφ-θέντων, τινών μάλι~ 
στα, ίδίως Εκείνων τα Οποία c'tφορούν ε1ς Εξισλαμίσεις καΙ μετακινήσεις πλη
f.tυσμών, δημοσιεύεται όλόκληρον τΟ κείμενον. Νομίζομεν Οτι και τα κείu.ενα 
ταϋτα {}α Επρεπε να περιληψ&ουν είς τΟ σώμα τών μεταφράσεων, &φοϋ. μά~ 
λιστα ύπάρχει προηγούμενον καl τα μΕν ύπ' &ρι{}. 422 καl 423 παρελΊ]φ\lη
σαν &πΟ τΟν κώδ. 223, τΟ δΕ 424 &πΟ τΟν 229, δηλαδη μετ& τΟ τε-&Εν δριον 
τοϋ κώδ. 221. 

τα ενταu\}α δημοσιευ6μενα ~γγραφα χρονολογοϋνται μεταtiι τοϋ 1695 
καl 1835, Εξαιρουμένου τοϋ ύπs άρι\1. 1, -τΟ Οποίον είναι τοϋ Ετους 1605. 

Α1 περιλήψεις τοϋ Παραρτήματος προχωροuν πέραν τοϋ 1835, μέχρι τοϋ 
1912. Τα Εγγραφα, &διάφορον είς ποίον κώδικα η σελίδα κώδικας άνήκουν, 
άκολου{Ιοοϋν κατ& χρονολογικ1Ίν σειράν, 11τις συνή-&ως συμ.πίπτrι μΕ τi]ν τοϋ 
κώδικος καi διl, ώς Επi. τΟ πλείστον, και μΕ την σελίδα του κώδικας. ΤΟ πρώ-

~ ~ ~ c , 
τον εν τουτοις φιρμανιον ευρισκεται κατακεχωρισμένον είς τΟν 14ον κώδικα, 

τα δε 422 καl 423 εiς τον 223 καl το 424 εtς τον 229, wς ηδη ε'ίπομεν. 
ΔΕν πρέπει να νομισ{}1j Οτι η Επιλογη Εγένετο μεταξV δλων τών άπΟ τοϋ 

&ρι&. 1 μέχρι τοϋ 221 κωδίκων, ώς {)·0: ήδιJνατο να ύπο{}έση τις Εκ τfις δη
λώσεως τοϋ κ. Βασδραβέλλη ~ελ. ε'. Ή έπιλογη έγένετο μ6νον μεταξiι wρι
σμένων κωδίκων, έν δλφ 91. cO &ρι{}μ0ς τών κωδίκων Εξ ών οϋδfν Εγγρα
φον παρελήφ\lη φ/Μνει τοiις 130. Άλλα καl αι περιλήψεις τ6jν εiς το Πα
ράρτημα σελ. 513-564 &ναφερομένων Εγγράφων δΕν &νταποκρίνο·νται είς 
δiιους τοVς ι'JπΟ τοϋ άριΗ. 222 μέχρι τού 337 κώδικας, άλλα μόνον είς 55. 

~Εκ τών ύπολοίπων 61 oUδfv f:γγραφον δημοσιε1Jεται. cH δήλωσις έπομένως 
τοίί κ. Βασδραβέλλη δΕν είναι τοϋλάχισων &χριβ1lς. "Έπρεπε να γίνη μνεία 
του γεγονότος τούτου. 

Μετα τα Προλεγόμενα, ύπάρχει Εν τ φ τόμφ σελ. ια'- κ' Εύρετήριον 
τοϋ περιεχομένου τών Εγγράφων καl κατόπιν &κολου-&εί σελ. κι'·- κβ' Εύρε
τήριον τών περιλήψεων τοϋ Παραρτήματος. ΤΟ Εύρεηlριον τοϋτο δΕν αντα
ποκρίνεται πάντοτε .πρΟς τΟ περιεχόμενον τών Εγγράφων. 'Αρκεί να &ναφέρω 
μερικα μόνον παραδείγματα. Οϋτω τΟ φιρμάνιον ύπ' άρι-&. 2 άφορ{t εϊς τfιν 
κατασκευf)ν 30 πλοιαρίων δια τf}ν μεταφορΟ:ν τηλεβόίιων· δια τοϋ ~ Αtιοϋ πο
tαμοϋ καl Οχι είς η)ν διαπεραίωσιν πυροβολικοϋ δια τοϋ ~ Αξιου ποτα~ο~. ΤΟ 
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ύπ" άρι{}. 10 φιgμάνιον άναφέρεται εϊς τΟν τρόπον της καταβολfις τοϋ φό

ρου Επl τών είσαγομέvων &λεύρων καl Οχ ι είς την είσαγωγfιν και φορολογίαν 

tών &λεύρων. Έν τ(ρ ύπ~ άριθ. 16 Εγγράφφ πρόκειται περl έκδόσεως βερα

τίου δια τΟν νεοδιορισ&έντα Μητροπολίτην ~Ιγνάτιον εϊς &ντικατάστασιν τοίί 

παυ&έντος Μητροπ. Θεσσαλονίκης Με&οδίου, oUχl δΕ περl παύσεως τοϋ τε

λευταίου τούτου. Είς τΟ ύπ" δρι{}. 27 8γγραφον πρόκειται περl διαταγfις, να 

μη Ενοχλώνται είς τΟ έξης o'l Ενετοl πολίται, οί)τε αl περιουσίαι των, οϋτε 

τα πλοίά t-ων, οVχι δΕ περl συνάψεως ε'Lρήνης μεταξiι ~Ενετών καl Τuύρκων. 

ΤΟ αύτΟ ίσχύει καl δια τΟ ύπ' &ριiJ. 267 Εγγραφον, μόνον δτι Ενταϋ&α πρό

κειται περl τΟΟν Γάλλων πολιτών, καl διU τα γα/,λικα πλοία, καl τσUς γάλ

λους περιηγητάς. Και οϋτω κα{}εξliς. ~ Ακριβέστερον κάπως είναι τΟ Εύρετή

ριον του Παραρr1lματος σελ. κι'- κβ'. 

Εtς το τέλος τού τ6μου σελ. 565-576 ύπάρχει πίναξ κυρίων ονομάτων, 
είς δΕ. ηlν σελ. η'-{}' τΟΟν προλεγομένων του άναφέρει καl δικαιολογεί Ο κ. 

Βασδραβέλλης τfιν &πόδοσιν εl.ς t1)ν <ΕλληνικΥJν ώρισμένων τουρκικών τίτλων 

καi δρωv. Αι έλάχισται σύντομοι περιλήψεις Εγγράφων είς τΥιν άρχi]ν τοϋ κει

μένου Sχουν ληψ&η Εκ τών άντιστσίχων είς τΟ περι{}ώριον τοϋ έν λόγφ κώ

δικας &ναγεγραμμμένων. 

Ό κ. Βασδραβέλλης {}a διηυκόλυνε πολiι τον χρησιμοποιοϋντα τα κεί-

. μενα τοϋ Ογκώδους τούτου τόμου, Εαν δ 'ίδιος Εδιδε Εκάστοτε καl τών λοιπών 
έγγράφων σύντομον περίληψιν. Δια τοϋ τρόπου αlιτοϋ {}δ. έξεπλήρωνε στοι~ 
χειώδη συνήΗ·ειαν τ1Ίς Εκδόσεως κειμένων Εγγράφων. ~Επίσης δΕν ύπfιρχε 

λόγος να ιJποχρειδνεται δ &ναγνc6στης Εκάστοτε να άναζητfί εiς τας σημειώσεις 
τών κειμένων τΥιν &πόδοσιν τfjς μωαμε&ανικΥiς χρονολογίας είς τf]ν σημερινήν 

μας. ~Ορ{)Ον -&α fiτo να είχε τε3fι αϋτη είς τfιν άρχi}ν έκάστου κειμένου. 

~Η μετάφρασις τώv κειμένων Εγένετο κυρίως ύπΟ του πρψην ΔιευtJυν· 

τοϋ τοϋ Μεταφραστικού Γραφείου Θεσσαλον(κης κ. Λαζάρου Μαμζορίδου 

καl τοϋ πρΟ διετίας άπο&ανόντος δικηγόρου .Θεοδιδρου Συμεωνίδου. •Η 

έγνωσμένη ίκανότης τών δύο τούτων περι τΥιν &νάγνωσιν, κατανόησιν καl 

μετάφρασιν τουρκικών Εγγράφων Εγγυάται περl τiΊς άχριβείας τfις μεταφρά

σεως. ΤΟ περιεχόμενον τciJv Εγγράφων άναφέρεται .εις ζητήματα φορολογικά, 

διοικητικά, δικαστικά, στρατιωτ κά, πολιτικά, έκκλησιαστικα καl εΊς διάφορα 

άλλα μΕ τΟν δημόσιον και ίδιωτικΟν βίον σχετιζόμενα. "Η σπουδαιότης &ις 
Εκ τούτου τών κειμένων εΙ ναι προφανής. ~Αρκεί να ρίψη τις Εν βλέμμα 

ε[ς ra δύο Εύρετήρια, σελ. ια'- κβ'' εv\lα γίνεται λ6γος διa χορηγΊ]σεις προ· 
νομίωv, διορισμοVς καl Εγκαταστάσεις άρχών πολιτικών και Εκκλησιαστικών, 

σχέσεις κατακτητοϊi καl διαφόρων Ε-&νοτήτων μεταξύ των, ΕκβιασμοiJς διοι
κητικών δργάνων, αύftαιρεσίας άρματολών, βιαιοπραγίας ~Αλβανών, έξισλα

μισμούς, ξένας προπαγάνδας, είσπράξεις καl άπαλλαγclς φόρων, διατιμήσεις 

τροφίμων, δια λεπτομεριακcΧς είδήσεις άναφερομένας εΊς τους \JπΟ τ11ς Τουρ-
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κίας διεξαγομένους τfιν έποχην Εκείνην πολέμους μΕ διαφόρους λαούς, ίδίως 
Ρώσους καl "ΕνετοUς καl πολλα U.λλα γεγονότα δι~ ών συμπληροϋvται κενd 

τfjς ίστορίας, προστί{tενται νέα στοιχεία καl διαφωτίζονται πολλ& σημεία τfjς 

ίστορίας τfις Τουρκίας καl ε'ίδιχώτερον τfjς Μακεδονίας. 

Πρέπει να όμσλογήσωμεν δτι καl ή Ι'iκδοσις αϋτη τώv σπουδαίων Εγγρά

φων όφείλεται είς τΟν άπαράμιλλον ζilλον, την &γάπην, τfιν φροντίδα καl 
Οχι δλιγώτερον την έπιμονην τσϋ κ. Ι. Βασδραβέλλη. Τούτο πρέπει να άνα
γνωρισiJfi εις αύτόν. "Η αναγνώρισις αϋτη έν τούτοις δΕν μΕ: έμποδίζει άπΟ 

τοϋ να προσ{}έσω Ενταϋ{}α παρατηρήσεις τινάς, αί όποίαι {}α συμβάλουν, 

νομίζω, είς τfιν διόρ-&ωσιν άναχριβειών η παραλείψεων εiς τδς όποίας ύπέ
Πεσεν Εν τοίς προλεγομένοις του ό κ. Βασδραβέλλης χαl είς τΟ να δo-&fi πολU 

μεγαλυτέρα προσοχη είς τοUς μέλλοντας να άκολουίJ'ήσσυν τόμους. 

Έκ παραδρομijς, 'ίσως, λέγει δ κ. Βασδραβέλλης εΙς τα προλεγόμενά του 
δτι τΟ ~Αρχείον Θεσσαλονίκης &ποτελείται έκ 337 κωδίκων. 'Ίσως itέλει να 
ε'ίπη τΟ &ρχείον τσϋ Καδη ; co 'ίδιος είς τfιν σελ. ζ' &ναφέρει δτι <<τ& τουρ
κικα άρχεία εύρίσκοη:ο εΙς τα clεροδικεία>>. Πάντως ή διατύπωσις είναι 
άνακριβης καl &πέχει πολU της πραγματικότητος. 

Είς τ& <<Μακεδονικα>> τόμ. Α', σελ. 614- 615, εlχον δώσει μίαν περιε
κτιχi)ν Επισκόπησιν τοϋ ~Αρχείου Θεσσαλονίκης. 'ΈκτΟς τών 2.072-κωδίκων 

διαφόρου περιεχομένου (Κτηματολόγια, Άγοραπωλησίαι, Φορολογικα) &να· 
φέρω δτι διασcδζει τΟ &ρχείον τοίiτο δικαστικd fγγραφα διάφορα καταλαμ
βάνοντα χώραν 12 τετρ. μέτρων πrρίπου, U.λλα δικαστιχ& καταλαμβάνονrα 
χiDρον 0,90 τ. μ., &λλα, Επίσης δικαστικά, ΕντΟς 6 άρμαρίων Εκαστον τών 

οποίων εχει διαστάσεις 1 μ. χ 1.50 μ., επίσης δικαστικα βιβλία 'Εδέσσης 
καταλαμβάνοντα χiDρον 1.50 τ.μ., φορολογικδ διάφορα καταλαμβάνοντα χώ
·ροv 2 τ.μ. καl 4 κιβώτια Εγγράφων, Εκαστον τών όποίων fχει διασi-άσεις 
0,45 1Jψ. χ 0,95 μήκ. χ 0,45 πλ. Το σφάλμα τοϋτο προέρχεται εκ τοϋ δ τι δεν 
Ι'iχει &κόμη ταξινομη-&η τΟ π/ωύσιοv τοϋrο άρχείον, εν σφάλμα δμως τΟ 
Οποίον -&α Επαχολου{tήσουν ώρισμένως πολλά, εαν έξακολουiJήση ό 'ίδιος 
τρόπος Εργασίας. 

Το δτι δ κ. Βασδραβέλλης δεν <γνώριζε τ1'ιν ~παρξιν τοϋ 'Αρχείου Κα
στορίας, δΕν σημαίνει δτι «ούδεlς €γνώριζε την ϋπαρξιν Εκεί &ρχείων», ώς 
γράφει εΙς τα προλεγόμενά του. Είς τct «Μαχεδονικα» τόμ. 1ος, σ. 612. 613, 
κάμνω λόγον περl αUτών χαl δίδω έν γενικαίς γραμμαίς σuντομωrάrην Επι

σκόπησιν. Εlναι &ληίtΕς δτι τΟ άρχείον τοϋτο έκάη έπl ίταλογερμανικης κα
τοχfjς. ~Αλλα ποίος πταίει, &φοϋ εvα μεγάλον μέρος αUτού εύρίσκετο είς τΟ 

Ώπόγειον τοu Πρωtοδικείου μεταξu καρβούνωv καl προσαναμμάτων ; (Πρβλ. 
«Μακεδο,·ικ<1>> l, σ. 612). Πώς δf:ν Εκάησαν η κατεστράφησαν τα άρχεία, τ& 
χειρόγραφα καl τα βιβλία τfi> Δημοτικfiς Βιβλιο3ήκης Κοζάνης ; Άλλ' έκεi 
Ώπάρχει δ κ. Ν. Δελιαλη,, 

l 
\' 

Βιβλιοκρισία 

tO κ. Β. dγνοεt &κόμη την ϋπαρξιν του Εν τψ "Υπο&ηκΟφυλακε(ι:ρ Κο
ζάνης Ciλλοτε στεγαζομένου σπουδαίου τουρκικοϋ &ρχείου, περl τοϋ όποίου 

Οχι μόνον άρκετΟς λόγος γίνεται εlς τΟ βιβλίον μου περί τiϊς καταστάσεως 

τών &ρχείων τfjς Δυτικfjς Μακεδονίας σ, 101 · 108 ('Αρχεία καl Βιβλιο3fjκαι 
Δυτικfiς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σει 222), &λλα δίδεται εκεί συν· 

τόμως τΟ περιεχόμενον τών 106 σπουδαίων τοι·ρκικών κωδίδων μετα τfjς 

χρονολογίας α~τών &ρχομένης &πο τοu 1643, Ώς με πληροφορεί δ κ. Ν. Δε· 

λιαλfiς, Ελεηλατήftη καl τΟ &:ρχείον τούτο δια δευτέραν φορ&ν κατα τfιν γερ~ 
μανικ1Ίν κατοχήν, σήμερον δΕ σιδζονται μόνον 30-35 κώδικες έξ αύτοϋ, ευτυ
χώς o'L παλαιότεροι τοUς Οποίους περιέσωσεν Εκ τfις χαταστροφfις ό dκοίμη· 

τος ούτος φρουρΟς τών γραπτών μνημείων καl άρχαιοτήτων τfις περιοχfις 
Κοζάνης. Ό κ. Βασδραβέλλης, εσκεμμένως η οχι, επιμένει νa &γνοfi τοuς 

dλλους, o'l όπο·ίοι είργάσΗησαν συστηματικώς καl συστηματικώς fφρόντισαν 

δια τΎ]v περισυλλοyΎ]v καl διαφύλαξιν των aρχείων τfiς Μακεδονίας. Τοϋτο Μ 

Εχη ώς συνέπειαν γα fξακολου-&fj να άγνοίϊ πολλά. Θα εξακολουitίϊ να &γνοϋ 

Οτι η Δημοτικ1l Βιβλιο&ήκη Κοζάνης διαφυλάττει πολλιΧ φιρμάνια καl προ· 

στάγματα καl dλλα-περl τδ: χίλια-τουρκιχιΙ Εγγραφα καl πλii-&ος έλλην.ικών. 

CH μόνη λύσις δΕν είναι «να &νατε-&ϋ ιJπΟ του Κράτους είς nlv ~Εται
ρείαν Μακεδονικών Σπουδών η περισυλλογi] καl συγκέντρωσις τών πάσης 

φύσεως &ρχείων τfίς Βορείου <Ελλάδος, ϊνα περισω-&οϋν ταϋτα &πΟ τοUς 

ποικίλους κινδύνους»-Ποϋ Υικούσ{}η κρατικα- δημόσια άρχε ία '\.'α παραδί

δωνται είς Σωματείον Lδιωτικfjς φύσεως ;-ΔΕν είναι τόσον δύσκολος ή 

tδρυσις Κρατικών 'Αρχείων Βορείου Έλλάδος. Περl τοϋ ζητ>]ματος τούτου 

Εχω γράψει Ολίγα τινα είς τΟν Α' τόμον τών <<Μακεδονικών» σελ. 613, είς 
δΕ τfιν Εφημερίδα Θεσσαλονίκης <<Μακεδονίαν», Εδημοσίευσα τΟν ~Ιούλιον 

τοϋ 1949 ΕκτενΕς σχεηκΟν Ciρ8ρον. Σημειώνω καl ένταϋ8α Οτι τΟ ζήτημα 

τi\ς !δρύσεως Κ ρ. Άρχ. Βορ. Έλλάδος εΙ χε προχωρήσει πολu το ετος 1940, 
είχε δΕ τύχει τlϊς &μερίσtου ύποστηvίξεως τοϋ τότε Διευ{}υντού τώv Γενικών 

~Αρχείων τού Κράτους κα{}ηγητού τού Πανεπιστημίου κ. Δ. Ζακυ<&ηνοϋ. Νο

μοσχέδιον σχεηκΟν είχε σuνταχ&η καl έγκρι{Ηϊ ύπΟ τοϋ •γ πουργείου Παιδείας· 

ύπελείπετο μόνον ή ύπΟ τοϋ •γ πουργικοϋ Συμβουλίου Εγκρισις. ΤΟ Ύ πουρ

γείον εΙχεν &ποφασίσει να δια8έσυ άμέσως ποσόν τι, ό δΕ Δήμος Θεσσαλο

νίκης, κατόπιν παρακλήσεώς μου, έδέχετο να Εvοικιάση και έπιπλώση κατάλ

ληλον ο'ίκημα δια τfιν στέγασίν του. Προσωρινώς βέβαια, διότι είς τΟ νέον 

δημαρχειαχΟν μέγαρον~ τοϋ Οποίου ή &νέγερσις είχεν άποφασισitη να άρχίση 

τΟ 1941, {}{t διετί{}ετο ύπεραρκετΟς χώρος διd τfιν στέγασίν του. Κατd τΟν 

καταρτισμΟν τσϋ &ρχιτεκτονικοϋ σχεδίου τού δημοτικού μεγάρου είχαν σuvερ

γασθ·f) μετα τού τότε Διευ-&υvτοϋ τών Τεχνικών "Υπηρεσιών τοϋ Δ1lμου 

κ. Γ. Μαλάκη καl είχεν όρισΗη διU τα &ρχεία &κριβώς ό χώρος δ κάτωίtεν 
των α!3ουσών τi\ς Δημ. Βιβλιο{}ήκης. 
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~Εκ τών Ολίγων τούτων δύναταί τις να συμπεράνn Οτι, έαν δΕν Επήρ
χετο ό πόλεμος και αί καταστροφαί, Οχι μόνον Κρατικό. ~Αρχεία Βορείου 
cΕλλάδος -&α ε'ίχομεν σήμερον, δ.λλ&. καl τΟ κατάλληλον ο'ίκημα διΟ: η)ν στέ

γασίν των. Σήμερον, κατόπιν τfις &νωτέρω έκδόσεως, νομίζομεν Οτι προβάλ
λει εχ νέου το ζήτημα τijς ίδρύσεως Κρατ. 'Αρχ. Βορ. 'Ελλάδος. 

~E-v τέλει παραλείπω να &.νωpέρω Επουσιώδη τυπογραφικα σφάλματα 
τοϋ βιβλίου καl άβλεψίας, σημειώνω μόνον δτι καl η Εκδοσις αϋτη δΕν άντα

ποκρίνεtαι, δυστυχώς, εLς τUς άπαιτήσεις, τdς όποίας fχει σήμερον η έπιστη

μονικη fκδοσις έγγράφων. "Ας έλπίσωμεν δη αL άνωτέρω δλίγαι παρατηρή

σεις μου {}α συμβάλουν, ωστε να δollfi εις το μέλλον μεγαλυτέρα προσοχiι 
είς τΟ σημείον τοϋτο. 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

Α n t ο i n e Β ο n., Le Peloponnl!se byza1"tin jusgu 'en 1'204. Paris 
1951 pp. '280 Β"+ VII [Bibliothi!que byzantine publiee sous la di
rection de Paul Leιneγle]. 

Το βιβλίον ΙΙα κριllfi ε!ς τον προσεχfi τόμον τijς Έπετηρίδος. 

Les Grecs de Caτgese ( Corse). Recheτclιes sιιr leιιτs langue et sur leurs 
lιistoiι·e paτ G e r α τ ιl Β l α n lc e n, toιne Ι, Partie Linguistique, 
Leyde 1951, 8° σσ. ΧΙΧ+322. 

Ν ι κ ο J. ά ο υ Β. Τ ω μ α δ ά κ η, τακτικοϋ κα{}ηγητοϋ τfjς Βυζαντινής 

Φιλολογίας έv τip Πανεπιστημίφ Άf}ηνών, Είσαγωγή είς την Βυζαντι

νην Φιλολοyίαν τόμος πρώτος, ~Α1Ηjναι 1952, Βσ σσ. 272. 

Θα κρι8-οί1ν εLς τΟν έπόμενον τόμον. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

'Εν ηJ κατωτέρω βιβλιογρα!J}ίf?. &ναγράφοψται αι μει.ετω καi τι'ι: l::'ργα τα δημοσιευifέιτα 

κατΟ: τΟ 1.951 ύπΟ ΈλλιίJ'WJ' έλλφιστi η εlς ξέ1•ας γλrlJσσας καi σχετιζόμενα 

με τΟ1• ύπΛ της Έπετηρfδος lπιδιωκόμε1•ον σκοπόJ•. 

ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Άβραμάντη Ι. ΤΟ μuστικΟ του ΓιακσUπ- άγa. (Πογτισχiι Έστία, 2, 747.) 
» ~Ο ξενητέας. (Α 1'1τ6&ι, 810. ) 

Άγγελ.ομάτη Χρ. Ε. τι: έλληγικ1l γλrΛσσα καL 1Ί ί.στορία τfjς Κύπρου. 'Ασσίζες, 

Χρονικά, "Επη. (Έλληνικη Κύπρος, 3, 267, 273.) 
Άt'J.α-νασιάδου Ε. ΦυτολογικΟ λεξικό. (Ποντιακ1l "Εστία, 2, 807-808, 855- 85!3.) 

» » Παιδικό. παιγνίδια στΟν Πόντο. (Αlιτό{}ι, 791- 793, 903 - 904, 949-
950. 1035 - 1036. 1183.) 

Άλεξοπούλου Νικολ. Κ. Μεσαιωνικη Πελοπόννησος. Άitfjναι 1951. Σελ. 256. 
Άμάvτου Κ. Προβλ1Ίματα ιiπό την ίστορίαν τfjς μσ\'fις Σινδ.. (Πρακτικό: 'Ακαδη

μίας Άirηvων, 24 (1949), 140.) 
Aη.astos Μ. Pletho and Strabo on tlιe Habitability of the Torrid Zone. (Β)'· 

zantinische Zeitscbrift, 44, 7 · 10.) 
Άvδeιώτη Ν. Π. ΈτυμολογικΟ λεξικΟ της κοινfjς νεοελλη-νικ1"'jς. Ά{}Ίlνα 1901. 

• 

» » 

• > 

'Α-νωνύμου. 

» • 

Σελ. 309. 
'Η κράση τοϋ συμπλέγματος συ+ε σε ο στ1l μεσαιω·νικΊl καl νέα 

έλληνικ1]. (Λfelanges offerts a Octave et Λfelpo I\{erlieι-, J.δ. 

ιiπόσπ., σελ. 11.) 
Ό γλωσσολόγος Μανόλης Τριανταφυλλίδης. (Παιδεία, 5, 330- 354.) 
Μίαν -'καμμίαν. (Πο\•τιακη 'Εστία, 2, 890.) 
Φωνητικά. (Αύτό-&ι, 975 -976, 1041 - 1043.) 

Χρονογραφικ1) και τοπογραφικη ίστορία τοϋ • Αγίου 'Όρους "Ail'ω. 

('Άγιος Παϋλος ό Ξηροποταμίτης, 2, 163 Μ 175, 193- 195, 230- 234, 
26i- 270.) 
Ή πρώτη δια νομικfjς όδού αναγνώρισις της clπ' 6.ρχfjς κατοχης 

τών προσκυνημάτω'\' {!;τΟ τών 'Ελλήνων και 1Ί σημασία της. (Νέα 

ΣιόJν, 46, 182 -197.) 
Άρτζιβούριος η Χατζιμπούρτζιος. (ΤΟ Μέλλον της 'Ύδρας, 11, 
63. 64.) 

» » ΉλειακΟ 'Αρχείο. ('Ηλειω~ά, 1, 8- 9.) 
Άeyυρο.πούJ.ου Μιχ. "Υδρα και Σμύρνη. (ΤΟ Μέλλον τής 'Ύδρας, 11, 138, 

189. 190.) 
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f Άτέση Βaσιλεlου. Άνέκδοτα Εγγραφα τfίς μητροπόλεως Λήμνου. (~Εκκλησία, 28, 
132, 222- 224.) 

:» » "Η άκύρωσις της έκλογfjς τού άρχιεπισκόπου Κερκύρας 'Αντωνίου 
Χαριάτου ώς μητροπολίτου • Α<&η·νώ"ι'. (Θεολογία, 22, 3- 25.) 

» » Τιi ;cερl τ1)ν έκλογ1)ν τού &ρχιμ. Προκοπίου ΟLκονομίδου ώς μητρο· 
πολίτου Ά<&ην&Υ (11 Όκτωβρίου 1896}. (Α1ιτό{}ι, 416- 433.) 

Βαβουλέ Παντελή Π. Ό ΚρητικΌς τραγουδιστ1]ς, Συλλογi) κρητικών μαγηνάδων 
καl δημοτικών τραγοuδι(ί}ν τάβλας, στράτας κλπ. Χανιd 1950, 
Σελ. 240. 

Βαyιακάκου Δικαlου. 'Ετυμολογικό. καl σημασιολογικά. {'Α&ηνα, 55, 43- 66.) 
Βασδeαβέλ'λ.η Ι. Ίστορικδ. 6.ρχεϊα Μακεδονίας. Α'. 'Αρχεtον Θεσσαλο·νίκης, 1695-

1912. Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 576+κβ'. [Μακεδονικη βιβλιοδ·ήκη, 
13. Δημοσιεύματα τfjς 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.] 

Βασιλειάδου Νικ. 'Σ ση Παναγίας τό ποτάμ' ... (Ποντιακ1) •Εστία, 2, 1058 w 1059.) 
Βαφeιάδου Γ. Τό τουρχικΟν σύνταγμα έν Τραπεζοίίντι. (Ποντιακ1i 'Εστία, 2, 

842- 844.) 

Βέη Νικ. ΤΟ: άπομνημονεύματα του Γεωργίου Αiνιdνος περl της 'Ελληνικής 'Επαw 
ναστάσεως, (Πρακτικι.Χ 'Ακαδημίας Άf.Ι·ηνών, 22 (1947), 269.) 

> 

> 

» 

> 

·π δωδεκάδελτος χάρτα τοϋ Ρ1lγα Βελεστι·νλη Φεραίου καl ό Κaι·1 
Ritter. (ΑΊiτό&c, 353.) 

Στίχοι δύο Γερμανών φιλελλήνων εtς Ρήγαν. (ΑUτό-&ι, 24 (1949), 11.) 
α') -Δύο Αύστριακοl tατροl καL ό Ρήγας καΙ. ό Σολωμός. β') 'Η 
πρώτη ανώνυμος βιογραφία του Ρήγα. (Α1ιτό-&ι, 136.) 
α') Τό περL"'Ρ1lγα φυλλάδιον του Δρος Scott. β') Νέον άντίγραφον 
του έμμέτρου έναντίον του Δημητρίου Οικονόμου, προδότου του 
Ρήγα. (Α1ιτόi}ι, 138.) 
α') Ό Ρήγας καί ό στρατηγός 

Brechet. β') ·ο ΡΊ]γας και 
τό&c, 165.) 

Bernadotte καt ό Γάλλος πρόξενος 

ό γλύπτης Ίωάν\•ης Κόσους. (AV~ 

α') Ό Ρήγας καί ό F. Haιτing. β') 'Α·νάλεκτα περl τοϋ 'Αδαμαν
τίου Κοραη έκ γερμανικti)'\-' μάλιστα πηγών. (Α1ιτό{}ι, 169.) 

Βέη Νικ. - Θωμο.n:οiολου 'Ιωάννου. Ρήγα Βελεστινλη Φεραίου, Τό <Σχολείον τών 
ντελικάτων έραστδ}ν» καί τό γαλλικόν αύτου πρότυπον. (Πρακτικά 
Άκαδημiας Ά&ηνiiJν, 22 (1947), 269.) 

Βισβίζη Ίακ. Τ. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα τών τελευταίων χρόνων τoiJ δουκά
του τοϋ Αιγαίου (1538 w 1577). ('Επετηρίς του Άρχείου της •Ιστορίας 
τοϋ •Ελληνικού Δικαίου, 4, 1- 167 .) 

Βοyιατζίδου Ι. Ή σημασία της έπελ-&ούσης μεταβολης εLς τά βόρεια σύνορα. (Πρα
κτικά Άκαδημίας ~Α-θ·ηνών, 24 (1949), 140.) 

Bovτveii Μ. Ι. Κατάραι. (Ποντιακη 'Εστία, 2, 1045.) 
Γαί'τάνου · Γιαννιού Ά{)ηνiiς. Τό πνευματικό Μακροχώρι του καιροϋ μου. 'lσταμw 

ποiιλ 1951. Σελ. 131. 
Γαλανοπούλου Μελετίου, αρχιμανδρίτου. •Η Πατμιι:Χς του Γένους Σχολ1l. [Ρόδος) 

1951. Σελ. 31. 

.Η Πατμιάς, δύναμις τοϋ ε-&vους ΊΊ-&ική. (Δευτέρα παιδαγωγικη με
λέτη περl. χαρακτηρος.) fΡόδοςJ 1951. Σελ. 15. 

ΓεδεWv Μανουήλ. t Περt τών μεγαλοπρεπέστερον έν Κω\•σταντινουπόλει τελουμένων 
ίεροκοσμικών πανηγύρεων. (Λαογραφία, 13, 237- 241.) 

> > 

> > 

> 
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~Ηλιουπόλεως. •ο μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Μιχω)λ 'Ιταλικός. 

( Όρ&οδοξiα, 26, 16 ·19.) 
Τό δφφίκιον τοϋ &.κτουαρίου. (Αtιτό{}ι, 104- 106.) 
"Εν δη-&εν σιγίλλιον τοϋ ανυπάρκτου πατριάρχου 'Α-&ανασίου του 
Β'. (ΑΊiτό~,,, 107 • 109.) 
•Jστορικαl σημει(δσεις περL τοϋ ναοii της Παναγί.ας τοϋ Μουχλίου. 
(ΑΊiτό&c, 203- 207.) 

:ο Ό ναΟς τοϋ Ά γ ίου Γεωργίου Έδιρνε - Καποϋ καl τό ει'ιαγγέλιον 
της 'Αγίας Σοφiας. (Μτό&c, 272- 275.) 

Geοηιαkαs Π. Dialektisches aus Rhodos, ein Beitrag zu Lautlehre, \Vort1Jil
dung, Flexion und \\Tortgeschichte. (Byzantinische Zeitschrift, 
44, 143 - !57.) 

:ο ::ο Slavs in Cyρrus? Α historίowonomastic inquiry. (Κυπριακαi 

Σποuδαi, 14 (1950), 3- 32.) 
Geoι•giadis At•·nakis G. Gregory Pa1amas aιηong the Turks and documents of his 

captivity as bistorical sources.(Specu1ιιm,τεϋχoς 26 (1951),104-118.) 
ΓιαJ>νοπούλοv- •Ε:τετανησlας Μα.eιέττας. Ζακυ{}ινά ξόρκια. (Λαογραφία, 13, 263w276.) 

» » • Ανέκδοτο πατριαρχικΟ σιγίλλιο του Γρηγορίου Ε', (Νεοελληνικά, 

1 (1950), 65-66.) 
» Δημήτρης Σολωμός, ό άδελφΟς του έ-&νικοϋ ποιητη, (Φιλολογικ1i 

Πρωτοχρονιά, 8, 241- 245.) 
Γκlνη Δημ. Τί εtναι ό είς τΟν Νομοκάνονσ. τοϋ Μαλαξοϋ μνημονευόμενος βασιλικΟς 

νόμος Λέοντος καί Κωνσταντίνου.' . .(Πρακτικά Άκαδημίας Ά-&ηνό}ν, 
24 (1949), 74.) 

:0 το κρυπτογράφημα του τίτλου της βενετικης έκδόσεως της ίστορίας 
Σουλίου καt Πάργας. ('Ο Βιβλιόφιλος, 5, ll.) 

Γeιτσο:τεοiολοv Τάσου Ά{). Ε1ιεργετήριον γράμμα τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου. (Άρ

χεϊον Θρq.κικού λαογραφικο'ίί καl γλωσσικού -θ'ησαυροfi, 16, 229 w 234.) 
:. Ή κατιi τΊ)ν Κυνουρίαν μον'ιl τfjς Παλιοπαναγι&.ς. (Συμβολαί εις 

tΊ)ν Άρκαδικi]ν ίστορίαν.) (Θεολογία, 22, 473- 488.) 
Δαλεζlοv Εlψ. Περl άνεκδότων έπιστολών Ίωάννου Όρλάνδου καt Άνδρέου Λου

ριώtη συνταχ-&εισών έν Αονδίνcρ κατά τό έτος 1824. (Πρακτικά 
'Ακαδημίας 'Α&ηνων, 22 (1947), 240- 244.) 

Διαμάvτη Κωνοταντlνου 'Α{). Τά τραγούδια του Λαζάρου στ1) Νήσιστα τών Τζουw 
μέρκων. (Αtξωνή, 1, 137- 143.) 

Δeόσοv Άνδeέα. Τά πά-&η του Χριστο'ίί στ'IΊ λα'ίκi) ποίηση. (•Ελληνικi) Δημιουργία, 
7, 679-680.) 

'Ενe:τεεκlδου Π. Άνέκδοτα έγγραφα περί τριών συντρόφων του Ρήγα, Ι. Μαυρο

γένη, Γ. Πουλίου, Γ. Θεοχάρη. (Πρακτικά Άκαδημίας 'Α:&ηνών, 
24 (1949), 123 ·126.) 

> > 

> 

Der Briefwechsel des Maximos Marguhios, Bischof von Kythera 
(1549 - 1602). Ein Beitrag zιιr Kirchen wund Ge1ehrtengeschichte 
der Griechen im 16. Jahrhundert und deren Beziehungen zum 
Abendland. Zwei neιιe \\.!iener Kodices. (Jahrbuch der 
δsterreiciιischen byzantinischen Gesellscbaft, 1, 13 · 66.) 
Les Byzantinistes dans la corresρondance inedite de Gustave 
Sch1umberger avec un choix de 1ettres de Karl Krumbacher. 
(Byzantinische Zeitschrift, 44, 117 -126.) 



33ό Βιβλιογραφία 

• Εvισλεlδοv Χρήστου Μ. "Η Πίνδος κα1. τά χωριά της (Σπήλαιον- Ι'ρεβενc\ - Σαμά· 
ρίνα). Τοπογραφία- 'Αρχαιολογία- "Ιστορία- Λαογραφία. • Α{ΗΊναι 
1951. Σελ. 164. 

Έπιφσ.vlου- Πε1:eάκη 2τέλλας. Νησιώτικη ζω{J, ΛαογραφικCt διηγήματα. 'Α&ijναι 
1951. Σελ. 72. 

ZaκvfJ.ηvoϋ Διοv. Α. Βυζάντιον. Κράτος καi κοινωνία. •1στορικ1] Επισκόπησις. • Α&η. 
ναι 1951. Σελ. 166+6 πίν. 

» 

• 

La societe dans le Despotat de MorCe (LΉenenisme Contem
porain, 5, 7-28, 101- 126.) 
I,.es finances du Πesρotat de Mon~e. {Αύτό-&ι, 197- 214.) 
l\fouvement econoιnique dans le Despotat de JHoree. ·(Α-Δτόf}ι, 
293-317.) 

Ζαρράφτη Ίακ. Σ. Λαογραφικα Εκ Κώ Εκδιδόμενα ύπΟ Δημητρ. Β. Οίκονομίδου. 
(Λαογραφία, 13, 285 · 339.) 

Ζέποv Παν. Ι. Ή παράδοσις δι' Εγγράφου Εν τφ Βυζαντινt'ρ καl τφ Μεταβυζαντινφ 
δικαίφ. (Τόμος Κωνσταντί'\•ου Άρμενοπούλου, 199- 242.) 

Ζιαζιοπούϊ..οv ΈλεvlJ.. Παραμύ-&ια. Παραμύ-&ια καί παραμυ&ιiδες στ~ "Αγραφα της 
Θεσσαλίας, (Λαογραφία, 13, 348- 350.) 

Ζώη Αεοwlδα 

> » 

> 

Ζώρα Γ. Ί-Ι 

Χ. Ό νεκρΟς του ΜπάΥρον είς την Ζάκυ'\•-&ον. (•Ελληνικ1] Δημιουρ
γία, 7, 611.} 
Ήλειακα εγγραφα- 'Ανέκδοτα. ('Ηλειακά, 1, 23- 24.) 
Άναγραφ1) δημοσιευμάτων, 1885 -1951. (Νεοελληνικά, 1, VII
XXVIII.) 
Παλαια έπίσημα εγγραφα. (Φιλολογικ1) Πρωτοχρονιά, 8, 170 -172.) 

βυζαντινολογικΊ] κίνησις καl τα διε&νη συνέδρια Βυζαντ. σπουδών. 
('ΕλληνικΎι Δημιουργία, 8, 153 -168.} 
Ai τελευταίαι στιγμαL τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, κατα &νέκδο
τον ΒαρβερινΟν ΈλληνικΟν κώδικα 111. (ΑUτό&ι, 202- 204,) 
Λόγοι παραινετικοί καl ψυχωφελείς 'Ιακώβου (έκ τού &νεκδότου 'Α-&η
γα'ίκοU κώδικας 535). (Νεοελληγικά, 1, 56-- 59). 

Θέμελη Χρvσοστόμοv. Ό μητροπολίτης Εόρίπου Παί:σιος [1753 -1757J, ('Εκκλησία, 
28, 53- 54.) 

» Δύο Θεόδωροι έπίσκοποι Εlιρίπου. (Θεολογία, 22, 434- 445,) 
Θεοχάρη Κοwστ. Μ. Έλληνικtl '\'ομισματολογικη βιβλιογραφία 1 1829 - 1950. (•ο Βι

βλιόφιλος, 5, 7 -10.) 
Ioannau Ρ. Psellos et le monastere Τι/. Ναρσού. (Byzantinische Zeitsclιrift, 44, 

283- 290.) 

Ίωάv'Vοv 'Λ.,δρέα. Άν&ολογία Κυπρίων ποιητών. 'Α{}_fjναι 1951. Σελ. 182. 

Κaββάδα Στεφ. Δ. Μέτρα βάρους, χωρητικότητος καl έπιφα-νείας έν Χίφ. Χίος 1951. 
Σελ. 96. 

Kaκovλa Κ. Ot Βενετζιά'\•οι καl ή Φο\•τάνα 'Αμορόζα τού • Αριόστο. (Κυπριακά 
Γράμματα, 16, 179 -180.) 

Καλιvδέρη Μ ιχαη.:ι 'AlJ.. Τ δ. λυτα έγραφα της Δημοτικης Βιβλιο-&ήκης Κοζάνης, 
1676-1808. Έν Θεσσαλονίκυ 1951. Σελ. ι;'+157+πίν. (Δημοσιεύ
ματα Δημοτικης Βιβλιοt}1Ίκης Κοζάνης, &ρ ι-&. 2.) 

Kalitsunakis J. ΤΟ μεσαιωνικΟν στιχούργημα «Βίος καl πολιτεία τινΟς δοκιμωτάτου 
καί σοφωτάτου γέρονtος:ο-, (Byzantinische Zeitschrift, 44, 304- 314.} 

I 
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Καλλιvίκου Θεοδούλου. Κυπριακη λα"ίκt) μούσα, Λευκωσία Κύπρου 1951. Σελ. 218. 
ΚαΛλιvlκου Πάνου Γ. Μια Θιακιό. δια-&ήκη τοϋ 1585. (Έλληνικi] Δημιουργία, 7, 

407- 410.) 
Καλο-νάeου Πέτρου. Λάκωνες λόγιοι. (•Ελληνικ1) Δημιουργία, 8, 297- 301.) 
Κσ:vδηλάπ'Ι:ΟV (Κάvεως) r. Θ. ΓεωγραφικΟν καl ίστορικΟν λεξικόν της Επαρχίας 

Χαλδίας. ( Ποντιακi] "Εστία, 2, 748- 749, 797- 798, 850- 851, 897-
898,944-945,1029-1031, 1157-1158, 1181·1182, 1228-1229.) 
Ί-Ι Θεοδοσιούπολις. (Αύτό-&ι, 1037-1039, 1154 -1156). 

Καπετα,άκη Βρασίδα. ΤΟ λεξικΟ της πιάτσας. (ΛαογραφικΟν λεξιλογικΟν &πάνi}ι

σμα.) "Εκδοσις πρcΟτη. 'Α{}ήγα 1951. Σελ. 166. 

Καραβlα •ιπποκράτοvς Σ. Ό έ-&νομάρτυς ΕΊ1γέγιος Καραβίας μητροπολίτης Άγχιά

λου. ΜετΔ περιληπτικού προλόγου περl τού χριστιανικού μαρτuρολο· 

γίου. Ά-&ηναι 1951. ('Έκδοσις της "Ενώσεως τών •Απανταχού 21-&α

κησίων.) 

Καραπιπέρη Μ. Κ. ΤΟ πατριαρχείον τι:ίJν Ίεροσολύμων, 451-1951. (Νέα Σιών, 46, 
9-32, 17-92, 145 -171.) 

» Μιχωlλ τοϋ Συγκέλλου περl δρ-&ογραφίας. (Αtιτόf}ι, 37 · 43.) 
Κα.ρρii Δ. ΤΟ μοναστήρι της Ζάβουρδας. (Ό Πάν, 21, 16 • 18). 
Καψάλη Γερασ. Σύμμεικτα Λακωνικό. λαογραφικά. (Λαογραφία, 13, 242- 262.) 
Kεσlσoy'J.ov Ι. Ι. ΤΟ γλωσσικΟ \.δίωμα τοϋ ΟUλαγr'ι.τς. 'Α-&1lνα 1951. Σελ. 190. 

('Εκδόσεις του Γαλλικού 'Ι"•στιτούτου 'Α-&ηνών. Κέντρο Μικρασια

τικό)ν ΣπουδύJν. ΜουσιχΟ ΛαογραφικΟ 'Αρχείο. Διεύ{}uνση Μέλπως 

Μερλιέ. Καππαδοκία 4.) 
Κιοvρτσίδοv Ι. τα δύο άδέλφcΧ. (Ποντιακη •Εστ{α, 2, 1049 -1050.) 

» Περt Ματσούκας. (Αtιτό{}ι, 1197-1198, 1236-1238.) 
Κισσάβου Μαρlας Ι. Ί-Ι φιλοσοφία έν 'Ελλάδι &.πΟ της &\•αστάσεως τού έ&νους. 

Έv Ά-&ήναις 1951. Σελ. 71. 

ΚJ.ηρlδη Νεάρχοv. Ή διαπόμπευση του 'Ιούδα. (Κυπριακό. Γράμματα, 16, 154 ~ 155.) 
Έ-&ιμοτυπίες στην Πιτσιλιά. Προπόσεις στΟ τραπέζι του γάμου κλπ, 

(Α11τόi!ι, 215- 218.) 
Κόϊ..ια Γεωρyίοv. Οί συντελεσταί έπιβιώσεως τού 'Ελληνικού εt}νους κατιi το.Uς χρό

νους της δουλείας (1453 · 1821). (Μορφές, 5, 134 ~ 136, 161-163, 
190-192, 238-239.) 

Κο'Υομή Ν. Χ. •Η λέξις «ιiρκοτζεράμιο·ν», (Κυπριακα Γράμματα, 16, 162-163, 195.) 
Κό'Vτοyλοv Φ. ΤΟ έξωτικΟ Λουπάδι. Στη λίμνη της 'Απολλωνιάδας. ('Ελευι'tερία, 

23 Σεπτεμβρ(ου 1951.) 
~ » •Η Κύπρος καl ή παράδοσή της, (Αύτόι'tι, 7 'Οκτωβρίου 1951.) 
» Ό Κανάρης καΙ.. μερικοl άλλοι άγωνιστές. (Αύτό-&ι, 28 Όκτω

βρ(ου 1951.) 
> 

Κοvyέα 

> 

» "Ελληνες &αλασσοπόροι. (Αlιτό&ι, 16 Δεκεμβρίου 1951.) 
Σωκράτοvs Β. Ή έπαναστατικη προκ{ιρυξις τfις Καλαμάτας καL 

κτης αlιτfις. ("Ελληνικi} Δημιουργία, 7, 437- 439.) 
ό σuντά-

"Η Επt του κώδικο_ς τού Σου·tδι::t (Parisinus 2625) 
τό. εξ αlιτfις συμπεράσματα. (Πρακτικδ. 'Ακαδημίας 

(1947), 149.) 

εν&ύμησις καl 

Ά&ηνών, 22 

Kukules Ph. Ί-Ι μελισσοκομία παρCt Βυζαντινοtς. (Byzantinische Zeitschrift, 44, 
347-357.) 
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Kovκovλl- Φ. Οί <ΙΕλληνες της Κάτω Ίταλίας καl τα Βυζαντι·νά. $frιμα. (•Ελληνική 
Δημιουργία, 8, 173 ·175.) 

~ •Η νεοελληνικ1i γλΟ)σσα καl. τα Βυζαντινiι. καl Μεταβυζαντιν& εfrιμα, 

(J\!e:langes offerts a Octaγe et Melpo _Merlier, ίδ. &.πόσπ., 

σελ. 7.) 

f Κουelλα EVλoylov, Μητροπολίτου. Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης δ κωδικο
γράφος. (B:yzantinische Zeitschrift, 44, 343- 346.) 

KoυevoVτov Γ. 'Άγνωστος κώδιξ 'Εφημερίδων Κωνσταντίνου Καρατζιi του Μπάγου. 

( Πρακτικιl Άκαδημίας 'Α&ην&ν, 24 (1949), 169- 173.} 
Κριαρii Έμμ. Ί-Ι μεσαιωνικη έλληνικ1l γραμματεία. (Τό. δρια- Μερικό. χαρακτηρι

στικά.) (Άγγλοελληνικη Έπι{}fώρηση, 5, τεϋχος 3.) 
::. :. La litteratuι-e grecque medievale. (1/Hellenisιne Conteιnpo

raiu, 5, 332- 340.) 

~ Ή παιδεία στΟ Βυζάντιο. (Ά\•-&ρωπιστικιΞ:ς τάσεις. ΚαλογηρικΟ 

πνεϋμα.) (Παιδεiα, 5, 261-268, ~35- 343.) 
Κeιεζή Θεοδώeοv Α. Μπουμπουλί\'α. Άποσπάσματα άπΟ βιβλία. (ΤΟ Μέλλον τijς 

"Υδρας, 11, 51.) 
Κτε-νlδου Φ. «Παναγία Σουμελ<1», ίστορία καl '\'}ρίιλος. ΆπΟ της ίδρύσεως τfjς 

Μοτης (380) μέχρι τfjς καταστροφfjς (1922) καi τfjς μεταφοράς 
τfjς εLκόνος εtς <Ελλάδα (1931). (Ποντιακή Έστία, 2, 1121-
1130.) 

Πyt·iakide8 St. Οί Τούρκοι είς τΟ άκριτικΟν έπος. (Byzantinisclιe Zeitschrift, 44, 
358- 361.) 

> [" 4σματαj, Στίχοι νεαρd.ς συζύγου πρΟς τΟν πολεμισηiν σύζυγον. 
(Λαογραφiα, 13, 348.) 

» » [ΠαρατηρΊlσεις είς το δημοσίευμα τοϋ χ.! Λατρεία. το σκλάβωμαJ. 
(Αύτό{}ι, 351- 360, 405.) 

Κvφωvlδου Ι. Αtνίγματα. (Ποντιακη "Εστία, 2, 979 .. ) 

Ααμψlδοv Ο. Α. <Ι-Ι χρονογραφία τοϋ Ψελλοϋ πηγη τijς Έπιτομfjς τού Ζωναρά. 

Ά&ηναι 1951. Σελ. 36. 
Αα11lτη Ν. Κ. Ί-Ι έλληνικότης της Κύπρου. (<Ελληνικfι Κύπρος, 3, 157.) 

Ααο-ύ.Qδα Βαοι.1.. τα είς τiι.ς έπιστολιiς τοϋ Φωτίου σχόλια του κώδικος Baroccianιιs 
Gr,.,cus 217. (Άi}ηνa, 55, 125 -154.) 

> > 

• 

> > 

> 

> 

The codex Aιnbrosianus Gn:ecus 81 and Plιotius. (Byzanti
nische Zeitschrift, 44, 370- 572.) 
Σημείωμα περt τών &νεκδότων εργων του Εύσtαfrίου Θεσσαλονίκης. 
(Θεολογία, 22, 489 -493.) 
<Ο &γιος Άνδρέας ό Ε'\' τfί Κρίσει καί ή Κρ1]τη έπl εLκονομαχ(ας. 
(Κρητικό. Χρονικά, 5, 32- 60.) 
Κρητικιl παλαιογραφικά. 10. Ό ΜαρκιανΟς κώδιξ τοU Γεωργίου 

Κλόντζα καt οί περl Κρήτης σεισμοί. 11. Αί ταλαιπωρίαι τοϋ Γρα

τια'\'οU. 12. Ίωάννου τού Πλουσιαδι'\'οU ύπο-&ηκαι πρΟς το-Uς ίερεϊς 
της Κρ1jτης. (Αότόi}ι, 231- 262.) 
Μό.ξιμος Μαργούνιος και Φώτιος. (Όρfrοδοξία, 26, 311- 318.) 

Ααvριώτοv Παντελεήμονος. Ά'\'έκδοτον σιγίλλιο\' τοϋ οiκουμεγικοU πατριάρχου Πα·ί· 

σίου (1774) περl τών προπuλαίων της Μ. Λαύρας. (~Αγιορειτικη 

Βιβλιοih\κη, 16, 33- 3δ.) 

I 
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Ααvριώτοv Παvτελεήμοvος. Κατάλογος &ρχετύπων fjτοι των ι.iρχαιοτέρων έκδόσεω\' 
(1488 -1599) του f:v τfj βιβλιο-&1lκη τfjς Εν "Α-&φ Ί. Μ. Μεγ. Λαύ· 

ρας &ποκειμένων. (ΑΊJτό-&ι, 155-185.) 
Aιyvoif Άvτωv. Ή Ίlμέρα κηρύξεως τfjς επαναστάσεως της ''Υδρας nj) 1821. (Πρα

κτικά 'Ακαδημίας Ά-&η'νών, 24 (1949), 192 -194.) 

> 

> > 

'Ο -&rί.νατος εν Χίφ τΟ 1822 τοϋ Καρα , Αλη Πασα καπετiι.ν Πασά καl 
τΟ επι τοϋ τάφου του Επίγραμμα. (ΤΟ Μέλλον της ''Υδρας, ll, 155-156.) 
Ή δολοφονία τοϋ Καποδίστρια γνωσηl πρΟ τfjς Εκτελέσεώς της. 

(Αότό~ι, 175 -176.) 
Τ& εlς η)ν Ίστορικ1lν καί 'Ε1}νολογικήν Έταιρείαν κατατε-&ειμέ·γα 

Ύδρατκα κειμήλια. (Αύτό-&ι, 209- 210.) 
Αιμπεeοπο-ύλοv r . .2. ΜΎημεία λόγου Σι\•ώπης. Α') Παροιμίες καl παροιμιώδεις 

φράσεις, (Πο\•τιακή 'Εστία, 2, 852 · 854, 911- 913.) 
Loucatos D. Religίon populaire a cepJιalonie. Traduit du grec par Jean Mal· 

bert. (Co1lection de l'Institut Franι;ais dΆthenes.) Athenes 
1951. Σελ. 224. 

> > 

• 

I.,a tradition popu1aire et l"unite du caractere grec. (L ΉeHe
nisιne Conteιnporain, 5, 51-58.) 
Locutions proveι-biales du peuple grec νenant des :έpitres de 
Saint Pau1. (Λ1.tτόitι, 247 -'257.) 

Αοvκάτοv Δημ. Σ. Οί λαογραφικιΞ:ς σπουδιΞ:ς στη Γαλλία. (Νέα Έστία, 50, 865- 870.) 
~ Εtκόνες τοϋ πραματευτη απο τη λαϊκΊl μας ποίηση καί τlς παροι· 

μίες. ('Ο Συνεταιρισηlς, 22, 85-86, 109 -110.) 
Αοvκοπο-ύλοv Δ.- Αοvκάτοv Δη μ. Σ. Παροιμίες των Φαράσων. • Α{}ήνα 1951. Σελ. 

κδ'+220. ('Εκδόσεις τού Γαλλικοϋ 'Ινστιτούτου Ά-&ην&ν. Κέντρο Μι· 

κρασιατικόΗ Σπουδ&ν.) 

Αοvλο-ύδη Κ. Τιl ιiγρη τού λαού. (Κυπριακιl Γράμματα, 16, 163- 164.) 
Αώ.1.η Σοφοκλέους Δ. Νεόφυτος Δούκας. (Ό Ποιμ1Ίν, 16, 161 -167.) 
Μαμα.1.άκη Ίω. Ό Πάνος Κορωναιος καl ή Εκστρατεία του Όμf:ρ στΟ Δασί-&ι. 

(Κρητικό. Χρονικά, 5, 163 · 230.) 
Μαμέrρις. Ή Άγία Σοφία της Θεσσαλονίκης καl ό Πορ-&ηηiς Μωάμε-& ό ΒΌ (Μορ* 

φές, 5, 201- 203, 225- 226.) 
Μα11lκη Ά.vτ. Ν. Γρηγορίου τοϋ Ε' καl Ύδραίων δ.λληλογραφία. (ΤΟ Μέλλον της 

"Υδρας, 11, 17-18,27-28,167-170, 187-189, 207-208.) 
> > Ό Χατζηγιάννης Καραντάνης. (ΑΊJτό{}ι, 93- 94.) 

Ό Γάλλος συνταγματάρχης ΒουτιιΞ: στην 'Ύδρα. (Αύτό-{}ι, 237- 239.) 
Μαvο-ύσακα Μ. Ι. Ή Ρε-&εμνιώτισσα σουλτάνα ΕΊJμενία Βεργίτσή στtς ε-Uρωπα'ίκιΞ:ς 

> • 

χαλκογραφίες και στΟ. έλληνικiι. δημοτικiι. τραγούδια. (Κρητικα Χρο· 

νικά, 5, 349 ω 384.) 
Λiaπoussαcas J\1. I/edition des ronιans byzantins (Comιnunication). (Actes du 

premier Congres de la Federation Internationa1e des Associations 
d ':έtudes Classiqιιes .. , a Paris 28 AoUt- 2 Septembre 1950, 
Paris 1951, 245-251.) 

Λfant~U1'anes V. Σωζόμενα τοπωνύμια έκ του &ρχαίου κτηματολογίου της Λέσβου, 
(Byzantinische Zeitsclιrift, 44, 410- 412.) 

Μαeιδάκη Γεωerlov Σ. Ί-Ι <Ελλη\'LΚΊi επανάστασις (~)ζ έκφρασις 

πνεύματος. Λόγος κατιl τήν πανηγυρικ1iγ συνεδρία'\' 

1951. (Πρακτικιl 'Ακαδημίας Ά&ην&ν, 26, 1- 21.) 

του εύριοπα'ίκοϋ 

της 2! Μαρτίου 
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Μαρκdκη Πέτρου. Τό λα"ίκΟ -θ-έατρο στΟ Βυζάντιο. Ή Ορχηση. (Φιλολογικt) Πρω
τοχρονιά, 8, 222 - 230.} 

Maχaιeii Κωvοτ. Γ. Ή ΛευκΟ:ς fπί Έ•νετοκρατίας, 1684 -1797. Ά{}ηναι 1951. 
Σελ. 320. 

Μέyα r. Α. Ό Άπόστο].ος Παϋλος ε!.ς τdς .παραδόσεις του λαοϋ. ("Ελληηκ11 Δη
μιουργία, 7, 907 - 908.) 

• • Ζητήματα έλλη,,ικfjς λαογραφίας. Κιοφ. ΙΒ'. Λα'ίκ1l λατρεία. (Έπε

τηρlς τοϋ Λαογραφικού Άρχείου, 5 (1945-1949), 3 ~ 100.) 
"Η σπουδη τfjς λαογραφίας. Σκοπός ~αl €ργον α1Ίτfjς. (Πλάτων, 3, 
3 -34.) 

Μέγα Γ. Α. -2πveιδάκη Γ. Κ. Βιβλιογραφία τfjς έλληνικfjς λαο).ραφ{ας τών Ετών 
1939- 1947. ('Επετηρίς του Λαογραφικοϋ Άρχείου, 5 (1945 -19491., 
159- 266.) 

Μeί'ντάνη Παρασκευ6.- Μεϊντάνη 'Iωάvvov. Καρυατικά. 'Εν Νέq:. 'Υόρκη 1950. 

Μ ε'λ.ανοφρύδη 

» 

• > 

• 
Meι•liet• Melpo. 

Σελ. 654. 
Παντε'λfj. Οί. Κλωστοί. [Δι1lγημα είς την διάλεκτον του Πό,,του.J 

(«Ποντιακη Λογοτεχνία», Κείμενα έκδιδόμενα έπιμrλεί(t Ι. Τ. Παμ· 
πούκη, &.ρι{}, 3.) ΆD1lνα 1951. Σελ. 63. 
Γιά τ' έμέν τόν κωδωνιάτεν ... (Ποντιακη "Εστία, 2, 789 -790.) 
Λα'ίκi] φιλοσοφία. (Α1Ίτό&ι, 947- 948.) 
Γλωσσολογικά .. (Αύτό&ι, 1044-1045, 1239 -1240.) 
τα μελέ;5-όcδα. (Αύτό&ι, 1191- 1192.) 
Presentation du Centre d'.:έtudes d'Asie Mineure. Recherches 
d'Ethnographie. ιComn1unication dι§posee au bureau du 22e 
Congres des Orientalistes a Istambul. Athenes 1951. Σελ. 15. 

Μέerζιου Κωνστ. Δ. Πατριαρχικd llτοι δ.νέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαt πρΟς τοiJς 

πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως άπό τοϋ 1556 ~ 1ίΌ2. ~Εν Ά&ήναις 
1951. Σελ, 83. (Πραγματεtαι τfjς Άκσδημίας Άftη,'ό>ν, τόμ. 15, 
ό.ρι!!. 4.) 

» Παρ&ενΟΟν- Μοροζίνι καt τΟ δράμα τόJν ~ Α1l·ηναίω''· (' Α&η\•ά, 55, 
241- 272.) 

:ο Δύο κατάλογοι των Εν Κερκύρζι καl Ζακύν-&φ Κρητ6Jν προσφύγων 

κατα τα έτη 1682 και 1683. (Κρητικα Χρο\•ικά, 5, 7- 31.) 
Μιvώτου Διοv. Ζακυ-&ι\'α παραμύ&ια της τύχης. (Λαογραφία, 13, 277- 284.) 
Μιeμlροy'λ.ου Βλαδιμήρο~ι. Fatil1 Sηltan Mehmet Han hazretleΓinin deνrine aίt 

tarihi vesikalar. Istanbul 1945. Σελ. 110. 
» » Fatihin donanmasι ve deniz saνaι;lan. Istanbul 1946. Σελ. 123. 

Μιχαη'λ.lδου- Νουάροv Γeωρylου. Περt της ιiδελφοποιlας έν τfl δ.ρχαίg "Ε;λλάδι καl 

έν τφ Βυζαντίφ. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλοu, 251- 313.) 
Μιχαη'λlδου Νουάροv Μ. Περί τι\•ων ένδιαφερόντων φαt'\'Ομένων τοiί γλωσσικού 

tδιώματος τfjς Καρπά#ου. ('ΑtΊ·ηνά, 55, 19 ~ 42.) 
» Ή Κάρπα&ος στόν 19ον αίώνα. "Η πλημμύρα του Βρυσιώτη ποτα-

Μιχαλοπούλοv 

> » 

μου καt τΟ -&ά.μα τ' 'Άη Δημήτρη στ' Άπέρει. (Νέα Έστία, 49, 
740. 741.) 
Φάvn. Ί{}·ά,.,η, τό νησt τοϋ Όδυσσέα (άπΟ τοiις άρχαίους χρόνους 

0>ς τη Βενετοκρατία). ("Ελλη\•ικi] Δημιουργία, 7, 349-356.) 
"Η •Ι-&άκη έπl. Βενετοκρατίας. (Αύτόf}ι, 365- 368.) 
Οί Γάλλοι Δημοκρατικοl στην 'Ι{}·άκη. (Αύτό&ι, 373- 384.) 

f 
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Φά'Vη. Οί Θιακοl. κατό. τi)'ν 'Επα'\•άσταση τοϋ 1821. (Αύτό-&ι, 395- 397.) 
Ή καταγωγt) τώ'\' Χριστουγέν,•ων. (Έλλη·νικt) Κύπρος, 3, 16- J7.) 
'Η Κύπρος καL ή Έλληνικη 'Επανάστασις. (Αύτό&ι, 205, 214, 224, 
229, 265- 266.) 

Montessanto- Jacobi Μ. Art et tradition dans 1a forέ:rnatique pέ:olιέ:11έ:niqne. 
(LΉέ:llέ:nisme Contemporaίn, 5, 4i4- 421.) 

Μοσχοv{i Θεοδώρου Δ. Έy,τυπώσεις έκ Σινά. 'Εν 'Αλεξανδρείq, 1951. Σελ. 52. 
» » Τάξις γενομένη τ6"J\' &γιασμών τcϊΊν ύδάτων τοίi Νείλου. (Δελτίον της 

Πατριαρχικής Βιβλισ&ήκης Άλεξα·νδρείας, 4, &ρι#. 1, σ. 2 ~ 14, 
&ρ. 2, σ. 2 ~ 9, &ρι&. 3, σ. 2- ]3.) 

» Ό Εθ·νομάρτυς Νικομηδείας ό άπΟ Λιβύης (t821). (Πάνταιγος, 43, 
137 -139.) 

Μουσικlδου Άeιστοβούλου Χ. Ή πρdξις τ1]ς Δ' Οiκουμεγικης Εν Χαλκηδόνι Συνό~ 

δου, δι' 1lς ό έπίσκωτος Αtλίας Ίουβενάλιος δ.νεκηρύχ&η πατριάρ~ 

χης. (Νέα Σιών, 46, 1 ~ 8.) 
ΜπαΛιiνου Δημ. Σ. Οί. Βυζαντι\•οl έκκλησιαστικοL συγγραφεϊς άπΟ του 800 μέχρι 

του 1453. Ά&η,•αι 1951. Σελ. 232. (Βιβλιο{}·ήκη Άποστολικijς Δια

κογίας, δ.ρι&. 34.) 

Μπαλάσκα Στεφάνου Κ. Έξέχουσαι προσωπικότητες προκα#ημένων της έκκλησίας 

Ίεροσολύμων. (Νέα Σιών, 46, 100 ~ 112.) 

Μπόyκα EVayy. τα είς την τουρκικήν, περσικ1)ν καL &ραβικην δάνεια tfις έλληνι

κijς. (' Α!!ηνδ., 55, 67- 113.) 
Μπουμπουλlδου ΦαlδωVΟΒ κ. 'Επισκόπησις της λαογραφικης κιηlσεως. ι·Ελληνικ11 

Δημιουργία, 7, 23 ~ 29.) 

Μυριαv{}οπούλου Κωvστ. Έλληγομα&είς Τουρκοι ύπάλληλοι ζητούν έπl Τουρκοκρα
τίας την προστασίαν τ(iJ\' άρχιεπισκόπων Κύπρου. ("Ελληνικη Κύ

προς, 3, 56-57 1 70.) 

Νικο'λ.αίδη Κώστα. Ή μον-fι Σταυρού Όμόδοι.•ς, (Έλλψ•ικ1Ί Κύπρος, 3, 18 ~ 19.) 
» τα κεψ1lλια της μονης Σταυρου Όμόδους. (ΑUτό&ι, 162, 170.) 

» » "Η &γρη του λαοϋ. (Κυπριακα Γράμματα, 16, 126 ~ 127.) 

» » Γύρω &πΟ τΟ «&ρκοτζεράμιον~. (Αύτό-&ι, 145-146.} 

Νυμφοπούλοv Μι'λ.τ. Γάμος στη Σδ\'τα. (Ποντιακ1l Έστία, 2, 799 ~ 800, 958 · 960.) 

Οlκοvομlδου Δημητρlοv Β. τα έλληνικα δημ(f)δη βιβλία καl. 1Ί έπίδρασις αlιτω,, 

Επt τοϋ πνευματικού βίου του ρουμανικού λαου. Έναίσιμος έπt διδα

κτορ(q:. διατριβ1l ύποβλη&εt:σα εlς τi]ν Φιλοσοφικην ΣχολΊlν τοϋ Έ-&\•ι

κοϋ καl Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ά{}ην&ν. (Έπετηρίς Λαο

γραφικοϋ • Αρ_χ.είου, 6, 3 ·56.) 

» » Δημcδδης l.ατρtκ1l έν Θράκη. (' Αρχεϊον Θρακικού λαογραφικοU καl 

γλωσσικού #ψ,αυρου, 16, 181 ~ 228.} 

Oι·landos Anasl. G. Le νΙΙΙe Congn~~s d':έtudes B:γzantines. (L'HeHenisιne Con~ 
temporain, 5, 215- 218.) 

Παμπούκη Ι. 

» • 

> • 

Πανάyου Δημ. 

Τ. Βυζα,•τινδ. κάλω·δα έν Πόντφ, (Άρχείον Πόντου, 16, 174 -178.) 
Μνημεtα λόγου Σι·νώπης. (Ποντιακ1l Έστία, 2, 852.} 

Παραμύ-&ια τfjς Οlνόης. (Α1Ίτό-&ι, 857-862, 905- 910.} 

Άvτ. Ή περl Καραντάνη παράδοσις. (Τό Μέλλον της 'Ύδρας, 11, 
125- 126.) 
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Παναρέτου Λ. Κuπριακ1l γεωργικ1l λαογραφία. (Κυπριακαl Σπουδαί, 14 _(1950), 
105 -159.) 

Παπαyεωρylου Κώστα Α. Ή παιδεία στή·ν 'Ήπειρο, 1204 • 1950. Κέρκυρα 1950. 
Σελ. 88. 

Παπαδημητelοv Ρούλας. Ή λατρεία της Θεοτόκου. Θεσσαλονίκη 1951. 
Παπαδοπούλοv 'Ανθlμοv. Γλωσσικαl. ερευναι. (" Α-&ηνά, 55, 114- 124.) 
Παπαδοπούλοv Δ. Κ. Οί καλλικάντζαροι στΟ,, Πόντο. "Πιζ1)αλα 11 'Πίζηλα. (ΠΟ'ν-

τιακΎι Έστία, 2, 745-746.) 
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου. t Έκ τών καταλοίπων. (Έπιμελείι;ι. Γρηγ, Παπαμι

χαήλ.) Θ'. Ίf εκκλησία κω ... ·σταντι'\'Ουπόλεως καi. '11 μεγάλη επανά
στασις του 1821. • 

> Ή εκκλησία της Έλλάδος επι τfi 1900li έπετείφ της ίδρύσεως αύτης 
ύπΟ τού Ά;τοστόλου Παύλου. (Θεολογία, 22, 181 -196, 337- 368.) 

Παπακώστα Άyyέλοv Ν. •Η &.λύτρωτος "Ηπειρος. Ά-&ηναι 1951. Σελ. 64. 

• Τά έλληνικά σχολεία στην Άνατολικη Ρωμυλία. ("Αρχείον Θρι;ικι· 
κoii λαογραφικού καl γλωσσικού -&ησαυροϋ, 16, 138 -147.) 

Παπαμιχαfι'λ Γρηy. Μάξιμος ό Γραικός, ό πρώτος φωτισηlς τών ΡcΟσων. "Α&ηναι 
1951. Σελ. 659. 

Παπαχριστοδού'λοv Πολvδ. Ή έλληνικότης της Θρι,!;κης, (" Αρχείον Θρακικοii λαο

» > 

> 

> 

> 

> 

γραφικοϋ καί γλωσσικού {}ησαυροϋ, 16, 5 • 34.) 
Ό ΈλληνισμΟς σnl Θρiκη Οπως τΟν εtδαν οί περιηγητες ατά χρόνια 
της δουλείας. (Αύτό&ι, 35- 53.) 
Τά εσνάφια καl ή οίκονομικ1l καΙ. πνευματικ1) ά:ν{}ηση τού "Ελληνι
σμου επi. Τουρκοκρατίας. (Αύτό-&ιι 54 -75.) 
Ί--Ι καταστροφ1l του Βορειο-&ρgκικοii •Ελληνισμοii (1878- 1914). 
(Αfιτόtfι, 76- 112.) 
Διάφορα fiγγραφα ιiφορώντα τΟν Βλ. Σκορδέλλην. (Αύτό&ιι 148 -152.) 
Φάκελλος &.ρι-&. 43! (Θρι;ικικό:) Βιβλιοi}ήκης Βουλης. (Αύτόftι, 
153 -156.) 

:. » Ή γιατρικη στη Θρι,!;κη τΟν ΙΘ' αίώνα. (Αύτόftι, 165 -180.) 
Petropoulos Dernι:H1·ios. La contribution franςaise au dι§veloppement de la 

science du 1-<'-olkloι·e en Grece, (I3ulletin- de l'Association Guil-
1aume Bude, juin 1951, 85- 98.) 

Πετροχelλου Μιχ. Κ. Τά επt της Ίονίου Πολιτείας σχολεία τών Κυ&{jρων. ("Ελ
ληνικη Δημιουργ(αι 407- 408.) 

Ποvρναeοποiίλου Γ. Ή Lατρικi) σάτυρα έν 'Ελλάδι κατά τσUς τελευταίους αι&,•ας. 
(' Ακαδημα'ίκΎι Ίατρικ1l, 15ι 406-460.) 

Ρακτιβάν Κωνστ. Δ. 'Έγγραφα καl σημειώσεις εκ της πρώτης •Ελλη,•ικης Διοικ1l· 
σεως της Μακεδονίας (1912- 1913). Έπιμελείι;ι 'Ιωάννου Θ, Δημαρά, 
δικηγόρου. {Μακεδονικi) Βιβλιο&ιlκη, 12. Δημοσιεύματα τijς "Εται

ρείας Μακεδονικών Σπουδών.) Θεσσαλονίκη 1961. Σελ. 116. 
Ru~so De1nost. t Γεώργιος Χρυσόγονος καl Γεώργιος "Υπομεν&:ς εκ Τραπεζουντος. 

(Μετάφρ. έκ τοϋ ρουμανικού ύπΟ Δημ. Οίκονομίδου.) (ΠοντιακΊl 
Έστία, 2, 835- 841, 886- 889.) 

Σαλαπασlδη Π. Β. Μαγεμένες βρύσες. (ΠοντιακΎι Έστία, 2, 794.) 
> > 

> 

> 

Πώς ερχίνεσεν τΟ κότδεμαγ τ' 'Άτρας, (Αύτόfl>ι, 951 • 953.) 
ΤΟ μάδ'. {ΑUτό{}ι, 1055 -1056.) 
Ό φεσάτς. (Αvτόtfι, 1163 - 1164.) 
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2α'λ.απασίδη Π. Β. Κρεμέτ' κσ.ί Κανέτ'. (Λύτό-&ι, 1205.) 

» Ποντιακοt itρυλοι. ΤΟ Καστέλι του Δούκα. (Τό Ποντιακό, Ι, 19-1-
195 καί 198.) 

Σαλτσή Ι. "Η 'ίδρυση της Μονijς Παναγίας Σουμελά. (ΤΟ Ποντιακό, 1, 196. 198.) 
Σαπίδου Α. Γλωσσοδέται. {ΠοντιακΎι 'Εστία, 2, 978.) 
Σαρα'Ι'.τij- 2ταμού'λη Έ'λπιv. Προλήψεις καl δεισιδαιμονίες της ΘρQ.κης. (Λαογρα· 

φία, 13, 201 - 236.) 
Σαχίνη Γεωρylοv Α. Ό ναύαρχος Γεά)ργιος Δ. Σαχί,•ης. (Τό Μέλλογ τijς "Υδρας, 

11, 53- 54, 75- 76.1 
Σβόμποv Στεφ. Συμπλ1Ίρωμα στΟ «Παραπονi.,. τοϋ κ. Νικ. Χαλιορij. (Τό Μέλλον 

της "Υδρας, 11, 98- 99.) 
Siapl;,ω•as- Pitsillides Thέmis. Le Petraι-quisme en Cl1J'PΓe. Poen1es d 'amour 

en dialecte chypriote' d 'apres un ιnanuscrit du XVIe siecle. 
Athenes 1952. Σελ. VIII+H6. 

Σιδέρη Γιάννη. "Ιστορία τού Νέου Έλληνικου 'fi·εάτρου. Τόμ, Α'. "Αit1]να 1951. 
Σελ. 247. 

.Σπανιiκη 2τερylου Γ. Μνημεία της Κρητικης "Ιστορίας. Τόμος 11: Francesco 
Morosini, Prov-.;;reditor general et Ingegner nel Regno di Can
dia, Relazione presentata nell' eccellentissimo Consiglio. 
M.D.C.XXIX. 'Ηράκλειο 1950. Σελ. 168. 

2ταθάτοv Νικ. Ή ενωση της ~Επτ:α'\•ήσου. (Ή ίστορικη πλάνη καt 11 ίστορικη &λή
fi-εια.) (•ΕλληνικΊ) Κύπρος, 3, 226, 234.) 

ΣτρουΟ.οπούΑ.ου Γ. Τη Χατζίκα τά πιdία. (Ποντιακ'Ιl •Εστία, 2, 1051-1052.) 
Στυ'λ,,αφοϋ Α. καί Ι. "Η μονi] τοϋ 'Αγίου Ίωάννου του Λαμπαδιστου. (•Ελληνικ1l 

Κύπρος, 3, 390.) 
SvMonos Ν. G. Sa1onίque et Cavalla (1686 -1792). Inventaire des Correspon

dances des Consuls de France au Levant conservees aux Archi
ves Nationales, publie _sous la direction de t J, Sauvaget, 
L. Bazin, F. Biraudel, ]. Den:γ et Ρ. Lemerle.) Paris 1951. 

Σωτηριάδοv Εύτvχlαs Δ. Κρωμέτ•κα τραγωδίας. (Ποντιακ'Ιl "Εστία, 2, 810, 1200.) 
Ta1·souli G. St. Nicolas dans le folklore grec. (LΉe11enisιne Contemporain, 

5, 483- 489.) 
Tarsouli Geat·gia -Bt•ewster Ρ. G. Α string figure series fronι Greece. Έλληνικά 

νηματοπαίγνια. ("Επετηρlς Λαογραφικού "Αρχείου, 5 (1945- 1949), 
101 - 125.) 

Τερζίδοv Χρ. 'Όφις η 'Όφη. (Ποντιακi) Έστία, 2, 758.) 
Theros Aghis. I,.a poesie ρopulaire grecque et la mort. (LΉellenisme Contem

ρoι-ain, 5, 225 ~ 240.) 
Τζαρτζάνου Ίω. Δ. Άνέκδοτος επιστολη του Χ" Άνδρέου Κριαρά. (Συμβολη εtς 

τi)ν ίστορίαν της επαναστάσεως τοϋ Χαιρέτη.) (Κρητικά Χρονικά, 5, 
71 - 75.) 

Thomopoulos Jea'tt Α. Remarques sur quelques manuscrits grecs d'Uρsal. 
(Eranos, 49, 57- 62.) 

Τούλια Γεωρylοv Β. Συμβολη εί.ς τηγ εκκλησ. ίστορίαν τ&ν Σλάβων. (Λύσις του 

προβλήματος της Μεσαιωνικης Βοσνίας.) (Θεολογία, 22, 463- 472.) 
Tovρτόylov Μενε'λ. Στοιχεία ποινικού δικαίου καt εγκληματολογίας είς τάς .παροι

μίας καl τά ~σματα του έλληνικου λαου. (•Επεtηρtς Λαογραφικου 
'Αρχείου, 5 (1945 -1949), 126 -158.) 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β\"ΖΑΝτιΝΩΝ ΣΠ"ΥΔΩΝ "Eτes ΚΑ' 22 
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Τσακοπού!ου Αίμιλιαvοϋ. ΠεριγραφικΟς κατάλογος τ(δν χειρογράφων της Βιβλιο

&ήκης του Οtκουμε\•ικοϋ Πατριαρχείου. Α' Τμημα χειρογράφων Πα

ναγίας Καλαριωτίσσης. (Όρ-&οδοξία, 26, 31 - 38, 75- 83, 114 -117, 
168-172, 208-21!, 246-250, 286-301.) 

Τσιριvτάvη Νικολάου • Λλεξ. Ή πολιτικ1l καL διπλωματικ1Ί ίστορία της εν Κρήτη 
Έ{}ν, Έπαναστάσεως, 1866-1869. Περίοδος Α', έτος 1866- 1867. 
Ά~ηναι 1950. Σελ. 733. Περiοδος Β", ~τος 1867- 1868. Ά~ηναι 1950. 
Σελ. 700. Περiοδος Γ", fτος 1868-1869. Ά\Ιη,.αι 1951. Σελ. 758. 

Τσοπανάκη Άγαπητ. "4σματα (•Ο κάουρας). (Λαογραφία, 13, 347.) 
Τωμαδάκη Ν. Β. • Α'\'έκδοτοι επιστολαt Μελετίου τοϋ Πηγϋ: πρΟς η)ν ίερά\• μονi]ν 

τοίi Γδερ·νέττου. (Κρητικιl Χρονικά, 5, 263- 274.) 
» ΠατριαρχικΟν γράμμα περl τ:ης • Αγίας Μονης μετοχίου της Μ. Λαύ

ρας εν Κυδωνίq.. (1659). (ΑUτό&ι, 323- 327.) 
:+ > Έπίμετρον περl Μελετίου Πηγά. (ΑUτό&ι, 327-330.) 

Φάβη Βασιλ. ·j· ·ο δυναμικΟς τόνος της Βορείου Έλληνικης καl τά άποτελέσματα 

αύτοϊί. (' Α-&η\•ά, 55, 3 -18.) 
t Φανοveάκη ΕVμενlου. Ά\•έκδοτα εκκλησιαστικΟ. εγγραφα ηΟν χρόνω·ν της Τουρ

κοκρατίας άποκείμενα εν τψ Μουσείφ •Ηρακλείου. (Κρητικά Χρο

νικά, 5, 87- 95, 295- 301.) 
Φωτιάδοv Ε.Π. Έλληνικά. Σειρό. πρώτη. Έν Ά-&ήναις 1950. Σελ. 195. 

» 'Η ένότης τών Έλλή\•ων. (Γενικόν Έπιτελεϊον Στρατοϋ, Διεύft-υνσις 

Τύπου, 10.) • Α&ηναι 1950. Σελ. 298. 
Χ. Λατρεί.α. ΤΟ σκλάβωμα. (Λαογραφία, 13, 350- 351.) 
Χαλιοeή Νικολ. Γ. 'Η κατό. της • Αλεξανδρείας εκστρατεία τών 'Ελλήνων ναυτικό;ν 

ύπΟ του λόρδου Θωμά Κόχραν, Μάϊος- 'Ιούνιος 1827. (Έκ "&ών 

Ύδρα'ίκών Άρχείω\•.) (ΤΟ Μέλλον της "Υδρας, 11, 29-31, 49-51, 
73-74, 95-~8.) 

• «Παραπο\•l» ητοι «Τιi κάλαντα τfjς Μεγάλης Παρασκευfjς,:ιο (Αύτό-&ι, 

81-82.) 
::. Ύδρέ'ίκα λαογρσφικά. «Άπ' τΟ καράβι στΟ κασόνι καt στΟ φούρνο,> 

(Αι!τό~ι. 217- 218.) 
;, » Ύδρέ'ίκα Λαογραφικό .. ΤΟ: 'Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα στ' 'Αρβανίτι

κα η «Ό "Α γιος Βασίλειος,» (ΑιJτό-&ι, 233 · 234.) 
Χαραλαμπίδη Π. Σπετσιώτικα καράβια. ('~Ο Π-ά-ν, 21, 106- 108.) 
Clιω·aπis ρ, "B:γzantiuιn, the \vest and the origin of the first Crusade. (Byzan

tion, 19 (1949), 17- 36.) 
Χατζή Άvτωv. ΕVστά{}ιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτη·tς. (Ά<&η\•d, 551 189 -224.) 
Χατζηγάκη Άλεξ. Ίστορικο- λαογραφικά Άσπροποτάμου. Ό Πάτερ Κοσμdς. (Φι

λολογικΎι Πρωτοχρο\•ιά, 8, 222-230.) 
Χατζηϊωάvvοv Κ. Π. Δύο δημοτικό. τραγούδια τής Κύπρου μf: -&έμα τΟ Χάρο. (Κυ

πριακά Γράμματα, 16, 69 -79.) 
Had,]'i1nichali Ang. La Sen1aine Sainte et Piques.,chez les Saracatsans. (LΉe1-

1Cnisme Conteιnponιin, 5, 131-136.) 
lfadjinicolaoιι Α. Macellum, Iien d'Cxil de 1'empereur Jnlien. (Byzantion, 21, 

15- 22.) 
Χαrζηψά'λτη Κώστα. ΤΟ άνέκδοτο κείμενο του 'Αλεξανδρινού κώδικας 176 (366). Οί 

τρείς &εομητορι'Κf:ς εtκόνες του 'Αποστόλου Αουκά. Παραδόσεις καί 

ίστοqία τής μο\·ής Κύκκου. (Κυπριακαt Σπουδαί, 14 (1950), 33- 69.) 
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Χιάλη Γ. Τιi κιπριτόξυλα τη Χαψάβας. ιΙΙοντιακ.1) Έστία, 2, 864- 866.) 
:. Τη Τίκακα τό. λαζούδii. {ΑUτό-&ι, 918- 919.) 

Χοιιδαβεeδ6yλοv Θεοδότου - Ζοφοκλ. 'Αβρ. • Εκκλησιαστικαt σελίδες της νεωτέρας 

ίστορίας τfjς δρ{)·οδόξου· κοι'\•ότητος Χαλκηδόνος. (Όρ-&οδοξία, 26, 
157 - 166.) 

(;J~-t•istoplιiloρulos Α. Άκροατής. (Byzantinisclιe Zeitschrift, 44, 86- 88.) 
Χevσάvθη Κ6π(!οv. Ή κατό. κεφάλαια διαίρεση της δημώδους ίατρικης. (Κυπρια~ 

καί Σπουδαί, 14 (1950), 203 -209.) 
» » Ή σημασία καi οί δικ.αιοδοσίες της δημό>δους Lατρικi]ς. (Cyprus 

l\fedical Journal, YOl. ΠΙ, Ν ο 8, 1950, 3- 2!.) 
Ψιιχοyιοϋ Ντlνοv Δ. Τό. συνή-&ια τοU τόπου μας. Οί γιανίτσαροι. ("Ηλειακά, 1, 

5-8, 21 - 22.) 

• 
'Ηλειώτικα δημοτικά τραγούδια. (ΑιJτό-&ι, 10- 12, 28- 29.) 
Τό τοπωγύμιο • Α\•δραβίδα. (ΑUτό-&ι, 15 · 16, 26- 2'7.) 
'Ηλειώτικα παιδοκόμια. (Λαογραφία, 13, 340- 346.) 

ΘΕΟΛΟΓΙΛ 

Άvτωvιάδοv Εύαyγέλοv. Περl τού Q;σματικοii η βυζαντινοί! κοσμικού τύπου τώ\• 
. &κολουitιών της 1iμερονυκτίου προσευχης. (Θεολογία, 22, 386- 401.) 

• Ανωνιιίμοv. Του όσίου καL -&εοφόρου πατρΟς ήμών διδασκάλου καl ίεροκήρυκος 
Κοσμα του Αtτωλοii του ίερομο\•άχου καί i.σαποστόλου αί σωζόμε\•αι 

πέντε διδαχαί, κηρυ;ψεισαι ύπΟ του tδίου κατα τΟ 1777 έ'τος. ("Εκ 
της χειρογράφου βιβλιο.σ.ήκης ίερομ. Ε\ι&υμίου • Αγιορείτου του 

Κρητός.) (Άγ•ορεcτ•κiJ Βιβλ•ο~ήκη, 16, 29-31, 134, 136, 221-223, 
259- 261.) 

:.. • Ακολουitίσ. του άγίου ε,•δόξου ά..rτοστόλου Τίτου πρώτου ίεράρχου 

Κρήτης. 'Έκδοσις Ί. Μητροπόλεως Κρ1]της. Ήράκλειον 1951. Σελ. 23. 
ΆξεΑ.οϋ Θ. Γ. ·π τελετ1Ί του νιπτfjρος στΟ ίερΟ νησάκι της Πάτμου. (Έλλη\•ικi] 

Δημιουργία, 7, 665- 668.) 
Bonis Κ. Αί τοείς κανονικαt έπιστολαί τού Μεγάλου Βασιλείου πρΟς τΟν Άμφιλό

χιον μητροπολίτην Ίκονίου καi τα Ύεννώμενα έκ τούτων προβλήματα. 

(Byzantinische Zeitschrift,. 44, 62- 78.) 
Gertnanos Melt•opolitain ο{ Thyateira. t Kyrillos Loukaris, 1572·1638. Α Struggle 

for Preponderance bet\veen Catholic and Protestant Powers in 
tlιe Orthodox East. London 1951. Σελ. 31. 

'.Λθαν. ΏQtγένης ό πατηρ της Θεολογίας. Έν Ά-&ήναις 1951. Σελ. 75. 

• • Χρwτολογία. Μέρος Α'. Αί Χριστολογικαl εριδες. ~ Α-&ηναι 1951. 
Σελ. 200. 

Δvοβουνιώτου Κ. t •Η •Ερμηνεία της 'Αποκαλύψεως του Κυρίλλου του Πατρέως. 
(Θεολογ[α, 22, 446-462.) 

t Δωgοθέοv .Δαelσης. Νομοκα\'ο\•ικαt ερευναι. Ά-&ηναι 1951. Σελ. 231. 
1· Εleηναiου, μητeonoλlrov 2άμοv. Περί τΟ χριστιανικόν συνέδριον τοϋ 'Άμστερνταμ. 

Δύο ύπομνήματα. • Α-&ηναι 1951. Σελ. 31. 
Καqμleη Ίωά,.νοv Ν. ~Η Δ' ΟLκουμενικfι Σύνοδος. ("Εκκλησία, 28, 218 · 222J 237 ~ 

239, 260-262, 271- 273.} 
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Κατοαvεβάκη Βενεδίκr:οv. Τά δρ-&όδοξα λειτουργικα βιβλία καt ·τό παπικό·\-' πρω-

τε!ον. (Όρ&οδοξ[α, 26, 239 · 245, 276 · 282.) 
Κ'λ.ηρίδη Νεάeχοv. ΆκολοufΗα της άγίας πρωτομάρτuρος καl L.σαποστόλου Θέκλας. 

(Κυπριακαi. Σπουδαί, 14 (1950), 71-102.) 
Κοvιδάρη Γερασίμου Ι. 'Η χριστια\'LΥ.'Ι) •Ελλάς. (<?εολογία, 22, 255- 277,) 
K6vτoy'λ.ov Φ. ''Άγιος Νίκω\' ό «μετανοείτε:.-, (Έλευ{}ερία, 25 Νοεμβρίου 1951.) 
Μσ:νίκη Άvτώνη Ν. "Η ίστορία τοϋ νεομάρτυρας Κω"Ι•σταντίνου. (Τό Μέλλον της 

"Υδρας, 11, 9 · 11.) 
Μιτοlδόυ 'Αvδρ. Ό ίδρυη)ς καt πολιούχος τfjς Κυπριακης 'Εκκλησίας. (Έλληνικη 

Κύπρος, 3, 160, 169.) 
Μπ6νη Κωvοτσ.ντlνου Γ. Σωφρονίου Ίεροσολύμων (63!/8), 'Qδαi. είς τόν • Απόστο

λον Παuλον. (Θεολογ[α, 22, 213 · 225, 369 · 385.) 
Γρηγόριος ό Θεολόγος 1]τοι τΟ γενεαλογικΟγ δένδρΟ\' Γρηγορίου Να

ζια\•ζηνοiJ καί ό πρΟς τΟν • Αμφιλόχιον Ίκονίου συγγενικΟς αfιτοϋ 
δεσμός. (Θεολογ[α, 22, 278 · 287.) 

Μπeατοιώτου Παvαyιώτοv Ι. ·ο 'Εκκλησιαστής. Είσαγωyi)- Κείμενον Ο'- Μετά

φρασις έκ τού "Εβρα"ίκου- Σχόλια. Έν '-&ήναις 1951. Σελ. η'+143. 
Mvτι'λ.ηvalov Έμμανουη'λ. Γ. Παύλεια. Α' Ή άκολου·-&ία τ&ν κορυφαίων • Αποστό

λων κατό. παλαιΟν χειρόγραφον. Β' 'Εκκλησιαστικά Q:σματα είς τΟν 

Άπόστολον Παiίλον. (Θεολογία, 22, 197- 212.) 
ΞVδη Θ. Έξαποστειλάρια. (Άκτίνες, 14, 222-230.) 

» » Στιχηρά καί δ.πόστιχα του έσπερινοϋ. (Νέα Έστία, 49, 571- 577.) 
» » Στιχουργικές παρατηρήσεις στήν έκκλησιαστικi] ποίηση, (Παιδεία, 

5, 107-112, 166-173, 211·220.) 
Παναyιωτάκοv Π. "Η ί.ερωσύ"Ι•η κσi. αί έξ α{ιτης νομοκα\•ονικαt συνέπειαι κατα ~ι) 

δίκαιον της d.νατολικfjς όρ{}οδόξου Εκκλησίας καί τά έν Έλλάδι 

κρατοiί"Ι•τα. 'Aftfjναι 1951. Σελ. 136. 
Που'λ.άκι 'Αν{Jίμοv. • Ακολου{}ία τών ·Αγίων Σταματίου, Ίωάννου καl Νικολάου, 

μαρτύρων τών εκ Σπετσών, μαρτυρησάντων Εν Χίφ τφ 1822. Πει
ραιεirς 1951. Σελ. 31. 

Ράμφοs Ίωάvvηs 2n. Ό 'Άγιος Μόδεστος "Ιεροσολύμων. (Έκκλησία, 28, 25-28.) 
:. » ·ο 'Άγιος Χαράλαμπος. (Αύτό--&ι, 54- 56.) 

Siotis Μα.ι•cοs Α. Dίe klassische und die chl'istliche Cheirotonie in -ihrenι Ver
haltnis. (Θε<Ιλογία, 22, 288-293.) 

Τρεμπέ'λ.α Παναyιώτου Ν. Άκολου{Ηα τοϋ Μικρού ΆγιασμοiJ. (Θεολογία, 22, 226-
241, 402-415.) 

Τσικ-νοποV'λ.οv Ίωιiννοv Π. Νεοφύτου πρεσβυτέρου έγκώμιον εί.ς τΟν --&είον καί ftεο

φόρο'\' πατέgα ήμ&ν Σάβαν τΟν Μέγαν. (Νέα Σιώ\•, 46, 172 -181.) 
Τωμαδάκη Νικο'λ. Β. Ρωμανοϋ μελφδοϋ κοντάκιον ε!-ς τΟν δσιον πατέρα ή·μών Νι

κόλαον κατά τΟν ΠατμιακΟν κ<{)δικα 212 Sκδιδόμενον. ( • Αitηνά, 55, 
155 ·188.) 

ΤΕΧΝΗ 

Δeαvδ&.Ηη Ν. Β. Ή Ρε-&υμνί.u εtκών Παναγίας του Πά#ους. (Κρητικό. Χρονικά, 5, 
61· 70.) 

K6-v-r:orλov Φ. Νεοελληνικ1i &καλαισ--&ησία. Τά βιβλία, οί. καλές τέχνες, οί έκκλη
gίες. (Έλευitερία, 30 ΣεπτεμβQίου 1951.) 
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Κόvτοyλου Φ. Ή Άγία Σοφία Χαl τΟ. μωσαϊκά της. (Αύτό{).ι, 4 Νοεμβρίου 1951.) 
ΤΟ: μωσα'ίκά, μtΟ. &ρχαία τέχ·νη ποι~ ξαναζίj. (Αύτόitι, 18 Νοεμ
βρ[οu 1951.) 

ΑαοοιΟ.ιωτάκη Κ. Ό ναΌς ηΟν Εtσοδίων καi μιιi παλαιότερη Βασιλικ1) στΟ Φόδελε. 

(Κρητικό. Χρονικά, 5, 76 - 86.) 
ΌρλάΥδου Άvαστασίου Κ. Ή σταυρικ1Ί βασιλικ1) τijς Θάσου. (Άρχε1ον τ&'\• Β-υ

ζαντινΟJν Μνημείων της Έλλάδος, 7, 3- 61.) 
Παλαιοχριστιανικό. γλυπτα του Λιμέ'\•ος Θάσου. (ΑUτό-&ι, 62- 71.) 
•Η Εν Βοιωτίq, μον1Ί του Σαγματά. (Αύτό-&ι, 72- 110.) 
Σταυρεπίστεγοι ναοl. Βάflηας Εlιβοίας. (Αύτό{}ι, 111-130.) 

» ΤΟ παρcΊ. τΟ Άλιβέρι μετόχιον του ·οσίου Λουκιi Φωκίδος. (Α1ιτ6&ι, 

131. 145.) 
> Τό κα&ολικΟν τής παρό τ1)ν Θεσσαλονίκην Λi. Περιστεριοi:i. (Αύ

τ{J&ι, 146- 167.) 
» Ό παρά τΟ χωρίον "'Α γιος της Ε-ι'Jβοίσς ναός του Άγ. Δημητρίου, 

(Μ>τό,}c, 168,177.) 
~ :» Ή Ίlισκοπi] της Σαντορ1ινης. (Αι'Jτό{}ι, 178 • 214.) 
:. ~ ΠροσtΗϊχαι εις τα περί της Μονi)ς Σαγματά. (ΑUτό{}ι, .215.) 

Παοχα'λlδοv Α. Κυπι;μακ1) λαϊκ1) τέχνη. (Κυπριακαt Σπουδαί, 14 (1950), 161- 184.) 
Πε'λ_εκάοη Δημητelοv 2. Πασχαλι"Ι•fς άγιογραφίες ση) Z6.κuνft·o. (' Ελληνικ1) Δ ψ 

μιουργία, 7, 689 - 690.) 
Stil"as Eustαtl~ios. I/.eglise b.)'Zantίne de Chι-istjanou en Tι-ip!ι.y1ie (Peloponese) 

et les antι·es edifices de meιηe tyρe. Paris 1951. Σελ. 83+ΧΙ 
πίν. tEcole Franςaise dΆthenes. Travaux et nιenιoires (1es 
anciens ιneιnbΓes etrangers de 1 'Ecole et de diveι-s saνants, 
fasc. VIII.) 

2φακιαvάκη ·Κ. Ι. Ί-Ι βuζαντιν1'1 μουσικ1l. (Έλληνικ·ιΊ Δημιουργία, 7, 7!Jl-794.) 
Ταρσού'λ.η 'A{}ηvii.ς, Taτsouli Allιeπa. Κε·ντf1 ματα καt .φορεσιfς της Δωδεκανr'ισου, 

E111broideries and costwnes of Dodecanese. Άft-fjναι 1951, Atlιens 
1951. Σελ. 14+68 πίν. 

Τeαϊαvοϋ Πέτροv. «Λα'ίκ1Ί Μούσα.» ΔημοτικU. τραγούδια Βορείου Έλλtί.δuς έναρμn
'\'ισμένα γιt'ι. μικτfι χορφδία. ΤεUχ. Α'. Θεσσαλονί.κη 1951. Σελ. 80. 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

Κατ& το ετος 1951 συνεχίσ-&η ή οtκοδομ1) τijς προστε-&είσης εi.ς τήν άριστεράν 

πτέρυγα του Μουσείου τούτου μεγάλης αi-&ούσης εκ τijς πίστώσεως του σχεδίου 

Μάρσαλ, ητις -&α εtναι έτοί.μη κατι1 τό.ς άρχάς τοίi προσεχοUς έτους. 'Εν αlιήj -&έλου
σιν έκτεbη τιl Εκλεκτότερα αντικείμενα της βυζαντινης τέχνης. 

Αί αϊ-&ουσαι του {ιπογείου του κε'\•τρικου Μουσείου διαμορφουνται ήδη είς 
αί-3-ο-ύσας σπουδών μετιl Βιβλιο&ήκης, περιλαμβανούσrfς τΟ. σχετικό. πρός τήν βυζαν
τινήν τέχνην περιοδικά. 

ΤΟ Μουσείον έπλουτίσ-&η το ετος 1951 διιi 75 μεταβυζαντινό>ν εικο'\•ων, προερ
χομένων έκ κληρονομίας του &ειμν{jστου Καο&ηγητοU ~r ωά ν ν ο υ Κ α τ σ α ρ a. 
Μεταξύ τοότων είναι είκοσι (20) ύπογεγραμμέναι, εκ τ&ν όποίων σπουδαιότεραι 
εtναι : 1) εtκffiν του άγίου Άντωνίοίι, έργον Τζάνε, χρονολογούμενον τό 1640, 2) 
του άγίου Παντελεήμονος, του ίδίου ζωγράφου, 3) του άγίου •Αλυπίου, του tωγρά· 
φου Θ. Παυλάκη καi 4) είκ(Ον του • Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τοίί αlιτοίi ζωγράφου. Είς 

ωJτιlς δέον _νά προστε-&fι ή είκών τijς Γεννήσεως τού Βίκτωρος, ή &ξιολογωτάτη 

είκΟΟν τοϋ άγίου Γοβδελα, τοίi Γεωργίου ίερέως του Λυμήτη, _χρονολογουμένη τό 
1664, ή εtκΟ)ν τού άγίου Νικηφόρου, τοϋ Μιχαήλ Δαμασκη\•ου, αt είκόνες των άγίων 
Κοσμά τού Μελφδοϋ, τοίi άγίου Χαραλάμπους καi άγίας Αlκατερίνης, Ρωμανου του 
ΚρητΟς καi ι!λλαι. 

'Ήρχισεν η δη ή έκτ-ύπωσις ύπό της 5 Αρχαιολογικής eΕταιρείας του έργου τών 

Γεωργίου καt Μαρίας Σωτηρίου περί τής βασιλικης του άγίου Δημητρίου Θεσσαλο
νίκης, περιλαμβά'\•οντος εν εl.σαγωγίj τάς παραδόσεις περl του άγίου καl εtς τρία 

μέρ1l τα διά τής άρχαιολογικijς έρεύνης του μνημείου διευκρι'\•η-&έντα προβλήματα 
της 'Λρχιτεκτονικijς, Ζωγραφικης καl Γλυπτιr.ής τοϋ ναου. Τό κείμενον {Μ. συνοδεύη 
Λεύκωμα Εκ 200 εικόνων καi σχεδίων. 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ή ύπό η)ν διεύ-&uνσιν του κα-&ηγητοϋ Α. Όρλάνδου ύπηρεσία &ναστηλώσεως 
του Ύπουργείου Θρησκευμάτων καί Έ-&νικfις Παιδείας έξετέλεσε κατΟ: τό 1951 τι:Ι.ς 
κάτω{}ι έπl Βuζαντινιϋν Μνημείων Εργασίας άγαστηλό)σεως, έπισκευής καt συν
τηρήσεως. 

1) ΣυνεπλΊlρωσε την άναστήλωσιν τοϋ εις Χριστιάνου Τριφυλίας βυζαντινού 
ναοϋ τijς Μεταμορφώσεως του Σωτηρος ( lloυ αίώνος) δι& της άνακατασκει•fjς όλο

κλήρου του ελλείποντος τρούλλοι•, έπl τίj βάσει σχεδίου του άρχιτέκτοvος Ε. Στίκα, 
Οστις διό. τόν έν λόγφ ναΟν άφιέρωσεν εlδικήν μελέτην ώς έναίσιμόν του διατριβήν 
έπι διδακτορί~ εtς τό ΠανεπιστΊ1μιον τ&ν Παρισίων (Σορβόννην). 

Ftδ~σεις 

2) Συνέχισε ηlν &:ναση\J.ωσιν της Εν Ρε-&ύμ·νφ Κρ{ιτης Έ'\·ετικijς Λέσχης μελ
λούσης νδ. στεγάση Εφεξfις τΟ μουσείον Ρε{}ύμ,•ης. 

3) Έστερέωσε τΟν '\'αΟν καt τCtς τοιχογραφίας τών έν Κρήτη Βυ'ζαγτιν&ν να&'\•: 

Γκουμ.ι-τεριώτισσας, • Αφένtη Χριστοϋ καL Κρητσάς καt &νεστήλωσε τμήματα της 
ίστορικfις μονijς 'Αρκαδίοu διό. τοίi έπιμελητοii Κ. Καλοκ{ιρη. 

4) "'Ηρχισε τιiς Εργασίας &ναστηλώσεως τfΊς βυζαντιγης Μητροπόλεως των Σερ

ψϊJν διό. τfις κατασκευής τ&ν πεδίλων τ&ν κιόνων. 
5) 'Ανεσr:1)λωσε τΟν βυζαντινΟν ναΌν • Αγίου Πέτρου τcΟν Καλυβίων Κουβαρά, 

ιlφαιρέσασα τό. Εξωτερικό. μεταγενέστερα f:J"tιχρ[σματα καi. &ντικαταστήσασα τΟ ι::τε
ρον τ&ν εσωτερικών στηριγμάτων δια μαρμαρίνου κυλινδρικοίi κορμού. 

6) • Αγεστήλωσεv, έν μέρει, τΟν f.ν ΜυστρQ. {Ι·ολωτΟν ''αΟν του • Αγίου Γεωργίου. 
'Ανασκαφ1) ένεργηitεϊσα ύπΟ του ΈπιμελητοiJ κ. Ν. Δρανδάκη άπεκάλυψε, δ)ς ιlλλα
χου λέγεται, τΟν ναόν του 'Αγίου Χριστοφόρου διασιbζοντα ηη}ματα τοιχογραφιιϋν 
του 14.ou αt. Συνεχίσ{}η έπίσης και ό κα{Ι·αρισμΟς τ&'\• τοιχογραφιό)ν tfi':lν ναιϋν 

·Αγίων Θεοδώρων και 'Αφεντικου. 
7) 'Εν Καστορίιr, ιbς έπ' ίσης κατωτέρω λέγεται, {JπΟ τ1)ν έποπτείαν του Έφό

ρου κ. Πελεκανίδου επεράτωσε τiιν ιiναστ1lλωσιν του ναοiJ • Αγίου Νικολάου Κασνίτζη. 
• Εστερέωσεν επίσης καi άποκατέστ:ησεν ε!.ς tΊ'Jν παλσ.ιfί.ν των μορφ1)ν ταUς νασUς 
Άγίων 'Α'\•αργύρων καl • Αγίου Στεφάνου. 

s-) 'Εν Μυτιλήνη εστερέωσε τΟ ψηφιδωτόν -ι;ijς παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 

'Υψηλομετώπου. 
9) ΣυνεπλΊίρωσε τt)'\' άνοικοδόμησιν της Ίστορικ-ης !\'lο'\•ής • Αγίας Λω'iρας Κα-

λαβρύτων. 
10) 'Εσ-ι;ερέωσε καl συνετt'ιρησε τούς· έν Κυ{}tίρnις Βυtαντι.νοι\ς.ναfηΊς "Αγίου 

ίlέτρου καl • Αγίου Δημητρίου κ.αl 
11) 'Εξετέλεσε. έργασίας συστηρΊ']σεως κα!. εfJπρεπισμο-ίl τής ΜονΥ]ς Δαφνίοιt, 

ΑΙ ΕΝ ΜΥΣΤΡ~ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

Κατιl τΟ ιguι έγέ,•ο\•ω έν ΜυστρQ: αί χάτω-ft·ι έργασίαι 
l) 'Εκα-ft·αρίσ&ησα'\' οί._ περίβολοι τών μεγάλων '\•αfi.}'\' 1 δ χώρος τών παλατίω\' 

καt αt κε'\•τρικώτεραι λι{Ι·όστρωτοι όδοί., α'ίτι'\•ες ένιαχοii και έπεσκευάσbησαν. 
2) Συμφώνως πρός τd:ς δδηγίας του Διευι'tυντου 'Α'\•αστηλώσεως κα-θ·ηγητοίi κ. 

• Αναστ. 'Ορλάνδου, 1\ρχισε καl πρσόχώρησεν ίκανοποιητικώς ή άναστήλωσις του να·ί
σκοu τού άγίου Γεωργίου. 

3) "ΥπΟ τf]ς φύλακος μο,•αχής Καλής Χριστάκου έκα-fi'αρίσ-&ησαν εν τψ ναψ της 
"Οδηγητρίας ('Αφε\•τικού) τοιχογραφίαι Άποστόλ~ον, Μ~ρ~ύ~ων ;?·L .,τ{iJν Ίεραρχιϋν 
τfjς άψϊδος, εν δέ τφ ναiρ τών άγίων Θεοδώρων αρκ;ται ,ει~ο,•ες, ε~ ων :ιν;ς διατ~· 
ροiiνται οϋτως &στε δύναται ό μελετητης να μορφωσυ ιδεαν περι του ειδους της 
γραπτής δι_ακοσμ-i]σεως του ναοϋ. _ , , 

4) ·vπό τΊjν έποπτείαν του έπιμ_ελητου Βυζαντινων αρχαιοτ-ητων κ. Ν. Β. Δραν
δάκη -Ι]ρχισεν δ κα-&αρισμός τοίί παρό. την l\Ιαρμάραν να·~σκου, τοϋ ύ.γίου ~ριστ~φ?ρο~J. 

τα σπουδαιότερα τώ'\' εύρημάτω\' εl'\·αι τοιχογρσ.φι.αι αποκαλυφ-&εισαι επι των 
τυμπάνων τι•φλίΙJν τόξων, κοσμο{Jντων εσωτερικώς τόν ν. τοίχον του να"i:σκου. τα 
τόξα εlχοΥ φραχ-8-η μεταγενεστέρως δια τοίχων, ο'ίτινες ε,ντε~{ί)ς ά~έκρυπτο\' _ τό.ς τοι
χογραφίας. A'i. τοιχογραφίαι α'ίτι'\ιες Ο.πεκαλύφ-&ησαν μετα την κρημνισιν τω-ν προσ-
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κτισμάτων, εΙναι Sργα προφανώς του 14ου αίώνος καl 'αποτελούν νέον ύλικόν, πολύ
τιμον διΟ. την &κριβεστέραν Υ''ώσιν τfjς ζωγραφικfίς τού Μυστρά. 

Πρός β. τού ναί:σκου Εκα-&αρίσ6-η μικρd αtιλη καt τμημα ·της παραπλεύρως 
διερχομένης παλαιάς όδοϋ, ή όποία διηυρύνετο β. τfjς αUλfις, •Ωσαύτως άπεκάλύφ&η 
άλλη ιiρχικ1Ί λι-&όστρωτος όδός tf.γουσα πρός τό. ό:νω. 

5) ·yπο τοϋ επιμελητοϋ έπεσημά\•fl.η και ι:iνεσκάφη άλλος Cίγνωστος μέχρι τοi}δε 
βυζαντινός ναί:σκος εtς άπόστασιν 75 περίπου μέτρων 6.π0 του κέντρου της πλατείας 
τών &νακτόρων, πρΟς τά ΝΔ, ϋπερ-&εν τοίi τουρκικού λουτρού. Ot τοίχοι του ναΙ> 
σκο.u, σφζόμενοι εlς ϋψος ύπερβαϊνον ένιαχοϋ τcl. 2.50 μ. διασΦζουν &.κα&αρίστους 
είσετι τοιχογραφίας, τής καλής τέχνης τοϋ Μυστρά, κα{}' δσον δύνατά.ί τις άπΟ τουδε 
να εϊπη. Ό ναtσκος fχει προσηρτημένον πρΟς ν. νεκρικΟν παρεκκλήσιον. 

6) 'Ηγοράσ<&ησαν διd χρημάτων χορηγη<&έντων ύπΟ της Διεuft.ύνσεως • Αναστη
λώσεως τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας τά ύλικα τα &ναγκαιουντα πρΟς f:πισκεuην του 
Μψ·ροπολιτι_:-οϋ μεγάρου Μυστρά, μνημείου διατηρητέου, έν φ {Μ. στεγασ<&fι Βυζαν
τινον Μουσει.ον. 

ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ BOPEIOY ΕΛΛΑΔΟΣ KYPIOY ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ 
ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΡΙΆΣΙΑΙ 

1) 'Εν Θεσσαλονcκη. Σuνεχ[σ~·ησαν αllργασcαι &ποκαταστάσεως εtς τήν 
άρχαίαν αUτης μορφην της βυζαντινfjς .έκκκλησίας της άγίας Αικατερίνης δια της 
&φαιρέσεως έκ του εσωτερικού α1Jτfις πολλώ'\' κυβικών χωμάτων καi της ύποστρώ· 
σεως δια gros-beton, έφ' ου -&α τοπο&ετη{Ι·&σιγ έρυ&ραt. τετράγωνοι πλίν&οι δια
στάσεων 0,30 χ 0,30. Δια της 6.φαιρέσεως τ&ν χωμάτων τΟ μνημείον έπανέκτησεν και 
εσωτερικώς τας κανονικας αυτου ά\•αλογίας. 

2) Έν Β ε ρ ο ί g. Έπεσκευάσ<&η ύπΟ την έπίβλεψιν του έπιμελητου άρχαιοτή
των κ. Έμμα,•ουηλ Άνδρονίκου ό βυζαντινΟς ναΟς του άγίου Νικολάου τοϋ Γουρνιά. 
Άντικατεστά&η ή στέγη αVτoii καi. έστερεJ'){Ι>ησαν αί έτοιμόρροποι τοιχογραφίαι του. 

3) • Εν Κ α σ τ ο ρ ί g, .Αί άπΟ τοϋ 1949 άρξάμεναι έργασίαι διδ. της αναστηλώ
σεως τ~ς ύπ~ τ(όν 'Ιταλών βομβαρδισ&είσης Παναγίας της Κουμπελίδικης, συνεχίσ&η
σαν και κατα τΟ 1950 γενομένων έργασιών κυρίως είς nlν βυζαντινiιν μικρdν βασιλι
κήν τ&ν Ταξιαρχών Μητροπόλεως. 

Κατδ. τΟ έτος 1951 &νεστηλ(Μh-ισαν τρία άξιόλογα μνημεία, ήτοι 
α') Ό "Άγιος Ά{)·ανάσιος τοϋ Μουζάκη. "Η μικρα βασιλικη του 

άγίου Ί\_.&ανασίοu Μουζάκη έσt:ερεώ&η, κυρίως χάριν τ&ν τοιχογραφι&ν της, ύφ" ών 
εlναι κσ.τάγραφσς. Έστερεώ{}η ή ξυλίνη στέγη αίJτης ώς καl οί τοϊχοι της, οίτινες 
εtχον μεγάλην ιiπόκλισιν. 'Εκ τ&ν dετωμάτων της τΟ μΕν Α. ό1ς σεσ_α&ρωμένον, κα
τεσκε-υάσ&η έκ νέου, τΟ δΕ Δ. έν μέρει, διότι έπ' αfιτοii, έσωτερικό)ς άπεκαλύφ&ησαν 
καλό)ς διατηρούμεναι τοιχογραφίαι παριστ&σαι την μεταμόρφωσιν, κάτω-&εν δ' αύτης 
τοiις προφ1]τας Ζαχαρίαν καi. Δαυίδ. Αί τοιχογραφίαι α-δται ·iστερεώ{}ησαν διό. ρεu
στης τσιμεντοκονίας, 

β') Ό-"Αγιος Νικόλαος του Κασνί·τζη. ·ο ναός ο-δτος, του ΙΑ' 
αί6)νος, JΊς. έκ σχετικου άκιδογραφήματος έξάγεται, fιρειπωμένος &.πΟ πολλού &νεστη
λώ-&η, έπί τft βάσει σχεδίου, έγκρι-&έντος ύπΟ της ύπηρεσίας &.ναστήλώσεως 'αρχαίων 
καΙ. ίστορικών μνημείων, 1iτι-ς Εχρηματοδότησε ηlν ιiναστήλωσιν ταύτην ώς καt'" άπά-
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σας τιiς έ·ν Καστορίςι. γενομέ\•ας έργασίας 6.\•αστηλώσεως καl συντηρ1]σεως μνημείω\', 
Της ε,. Ερειπίοις βασιλικfjς ταύτης 6.φηρέft.η ή σεσα&ρωμένη στέγη άντικατα

σταi}εlσα διό. διρρύτου καl. έστερεώδ-ησαν οί τοϊχοι, οϊτινες έπανέκτησα\• την παλαιάν 
αυτών μορφή'\', 'Εσωτερικώς έστερεώ-&ησαν αί έτοιμόρρο:τ:αι τοιχογραφίαι, άποκατε

στάft.ησαν οί έλλείποντες φεγγί:ται επt τfi βάσει τίi'ιν κατα χό)ραν διατηρη&έντων και 

κατεσκεuό.σ-&ησαγ δύο {}ύραι, κατιi τΟ· ύπόδειγμα τώ\• παλαιών Καστορtα\•ών -&υρών. 

γ') Οί "Α γ ι ο ι • Α ν ά ρ γ u ρ ο ι τ ο ϋ Λ ι μ ν ιό) τ ο υ. Εtς ·ηlν βασιλικiιν ταύ

τη''• εις fίν, παριi τdς κατιi :ι.αιροUς Εργασίας συντηρ{]σεως, ύπfjρχον πολλαt φ-&οραί., 

κυρίως ενεκα τών κατδ. τδ. τελευταία ετη βομβαρδισμ&ν, έγένοντο, ώς καt εtς τα 

ανωτέρω μνημεία, γενικαt έργασίαι. Άντικατεστά-&η π. χ. ή στέγη τοϋ κεντρικου κλί

τους, τ<> όποιον -&α -Υιτό πστε κεκαλυμμένον διδ. κυλινδρικου ·&όλου, Οστις δμως 

κατέπεσε πρΟ τών fπισκευών καi. της άνιστορήσεως τfjς βασιλιΧης ύπΟ του δευτέρου 

κτίτορος Θεοδώρου ΛιμνιόΗου, ώς εξάγεται εκ σαφών τεκμηρίων. 

Κατό. τδ.ς γενομένας έργασίας &πεκαλύψ&ησαν νυν τΟ πρώτον επι τών άετωμά· 

τωγ τοιχογραφίαι του τριμόρφου εiς τΟ Α. καί της- Πα'\•αγίας εlς τΟ Δ. πρΟς δε καl 

ή αρχαία νοτία ε'ίσοδος του μ''ημείου καt ό μαρμάρι'\'Ος ουδός, κατU. χώραν. Μετό. 

την άποκάλυψιν ταύτην μετεφέρ-&ησαν τό. και άλλο&εν γνωστό. μαρμάρι\•α πλαίσια 

της βοQείας είσόδου της νέας εκκλησίας τοϋ άγίου Δημητρίου, πρΟς τοπο-&έτησιν εiς 
η1ν ιiρχαία'\' αύτ{όν {}έσιν. 

Έσωτερικ{δς τιl γυμγδ. μέρη τώ'' τοίχων έπεχρίσ&ησαν δι
2 

αμμοκονίας, έστε

ρεώ-&ησαν αί έτοιμόρροποι τοιχογραφίαι καl έξουδετερώ<&ησαγ τό. παλαια ρήγματα 

και τΟ δάπεδον }:καλύφ&η διδ.. μεγάλων πλίνtJ·ω''· 

ΈκτΟς τώ'\' άποκαλυφ&εισ(ί:Ιν νέων τοιχογραφι&ν είς τΠ άνωτέρω άναφερ{Ι·έντα 

μνημεία, &πεκαλύφ-&ησαν εν Καστορίι;ι. καί τιγες άλλαι αναγόμεναι, κατό πdσαν πιfl·α

γότητα, εις τόν 10ον η καt 9ο'\' α\.{δνα. Προσέτι εύρέft-ησαν '\'έαι φορηταl. είκόνες ιiνiΊ

κουσαι ε!ς τΟν 14ογ η 15ον αίώνα (0ς καi. πολλδ. νέα χειρόγραφα λειτουργικοii περιε

χομένου, άπεριμμέ\•α εί.ς διαφόρους μικρδ.ς εκκλησίας. 

Τών νεωτέρων τούτων αντικειμένων τα κινητά, μετΟ. τών παλαιοτέρων, συνεκεν· 

τρώ{}ησαν ε!.ς τΟ σκευοφυλάκιον της ΊερΟ.ς Μητροπόλεως, τοπο&ετούμε,•αι δε μετδ. 

του συγκεντρω&έντος λαογραφικού ύλικοϋ είς καταλλΊ'lf.ους α!:Οούσας, δύνανται 

v• άποτελέσουν τ1Ί'\' βάσιγ &ξιολόγου Βυζαντινfις συλλογης. 

Θερμαl όφείλογται εύχαριστί.αι πρός τε τΟν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κα

στσρίας κύριον Ν ικηφόρο'\', τΟν σκευοφύλακα της ίεράς Μητροπόλεως Σακελλάριον 

κύριον Άναστάσιον Βοiiλτσον ώς καl τΟ\' 8κτακτον 8πιμεληηy,. άρχαιοτήτων, κα&η

yητΊlν κύριον • Αντώνιον Καλαφατίδην δια ηΊν πολύτιμον βοή&ειαγ, fιν κατό τ<':ι διά.

στημα της αναστηλώσεως καi συντηρήσεως τών μγημείων παρέσχον. 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') ΤΟ ~ΙστορικΟν Αεξικόv. 

Ή ύπηρεσία τού ίί:rτσρικοϋ λεξικου, παρα τη,. έλάττωσιν τού προσωπικού του, 

κατό. τΟ 1951 απεδελτίωσεν άρκετΟ. έγτυπα, πρΟς δΕ καl χειρόγραφα τfις Γλω!Jσικης 

Έtαιρείας, καl συ'\•έχισε τ1lν τύπωσιν του τετάρτου τόμου αύτου, σί'ίτινος έξετυπώ<&η

σαν έπτό. τυπογραφικΌ. φύλλα. Έκ παραλλήλου, μετ' &ρΧετης Επιβραδύνσεως συνε

χίσ&η 1] τύπωσις καt τού Λεξικογραφικου Δελτίου, οiiτινος έκτυπω&έ"Vτα πρόκεινται 

έπτδ. τυπογραφικδ. φύλλα. 
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β'} το 'Αeχείον τής czστoelaς τoii CΕΛ.ληvικοϋ Δικαlον. 

Κατιi το ετος 1951 έσημειώ&η σημαντικόν γεγο·νΟς διά τΟ Άρχεϊον τοiίτο· 

κατωρ-&ώ{}η δfιλα δή ή πλ1]ρωσις μιάς τόΊν τριών κενών {}·έσεών του, διά του διορι

σμού εtς αυτό ένός επικούρου συντάκτου. Ό διορισμός σVτος άποτελεί μξ:ν ε\Jοίωνον 

σημείον, οVχ ·i]ττον άπέχει πολiι ιiπΟ του νά εtναι επαρκ1]ς διό. η]ν ιiπρόσκοπτον λει

τουργία-ν τοϋ Άρχείου, λαμβανομένου ύπ' Οψιν δτι ή έκταση τοϋ σκοποϋ α1ιτοiί, ητοι 
ή έρευνα 16 Ολοκλήρων αίώ,ιων &γράφου ~Ελληνικού Δικαίου, ιiπαιτεί άρκετοiις 

συνεργάτας. 

At γενόμενα-ι εν α-ύτι'ρ 'Αρχείφ έργασίαι κστά τό Ετος ύπfjρξαν κυρίως συλλε

κτικαί, καl έστράφησαν εLς τήν έρευναν καl συλλογi}ν τοϋ εΙς τά Γενικά • Αρχεία 
τοiί Κράτους ύπάρχοντος πλουσίου έ-&ιμικοiί ύλικου. 

Έπίσης συνεχίσ~η καί f1 &.ποδελ τίωσ-ις τών άποφάσεων τού Έφετείου Ά-&ηνών 

τών έκδο&εισώ'' κατό. τi}ν πράηην δεκαετία-ν &.πό τfjς συστάσεώς του, τών άσχολη

{}εισών μέ έ-&ιμα. Έπίσης έγέ\•οντο καί τι\'ες άλλαι .&ποδελτιιΟσεις έξ έντύπων μ1] 

'ΙΙομικcίJν. 

Τέλος έπετεύχ-&η καl ή κανονικ1) έκδοσις τfις Έπετηρ.ίδος του 'Αρχείου, 1'1 
όποία περιλαμ~άνει έργασίαν τοϋ Διευ&υντου τοϋ 'Αρχείου, ιiφορ(Οσαν είς η) δίκαιον 

ηi:ιν τελευταίων χρόνων του Δουκάτου της Νάξου. 

y'} ΤΟ ΑαοyeαφικΟν Άρχείο,.. 

At συλλογαl τοϋ Λαογραφι-κού 'Αρχείου καΙ. της Έ&νικης Μουσικης Συλλογης 

έπλουτίσ&ησαν κατd τΟ 1951 δι' &.ξιολογωτάτου ύλικοϋ παρcl Βορειοηπειρωτών έγκα

τεστημένων έν Ίωαννίνοις, καταγραφέντων έπί φω\οληπτικών δίσκω'\' 98 cb-σμάτων 
καί συλλεγέντος πλουσίου λαογραφικοiί ύλικοϋ. τας δαπά\•ας της γε\'ομένης &.ποστο

λijς κατέβαλεν 1l Μπάγκειος Έπιτρωι{ι, -&έσασα εl.ς η)ν διά-&εσιν ·της 'Ακαδημίας 

Ά-&ην5>ν ποσΟν 6 έκατομμυρίων δραχμcΟ\•. ΕtσΊα-&ησαν προσέτι ε!ς τΟ Άρχείον 53 
χειρόγραφα, έξ &)ν 2, έκ σελ. ι223, καταρτισitέντα τΟ 185ϊ ύπΟ του Άμοργίνοu 

σχολάρχου Έμμ. Ίωαννίδου καl δωρη4rέντα ύπό τοϋ Συμβουλίου της εν Ά-&ήναις 

Άρχαιολογικης 'Εταιρείας, 41 προέρχονται έκ φοιτητικων έργασιών του έν τφ Πανε< 
πιστημίφ Λαογραφικού Φροντιστηρίου τοϋ κα--811γητοϋ Γ. Α. Μέγα, τό. δέ λοιπό. έκ. 
δωρεων φίλων τοϋ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου. 

Α ί εργασία ι τοϋ • Αρχείου περιεστράφησαν είς την συστηματικ1)ν κατάταξιν καΙ. 
έπεξεργασίαν της άπο{}ησαυρισ-&.είσης εν ωΊτφ ϋλης. Κατετάχ&ησαν (iσματα 1077, 
παροιμία-ι 13470, παραμύ&ια 99 καt έμελετή{)·ησαν τα ίστορικό. καί &κριτικά Q:σματα 
πρΟς έκλογi}ν τών καταλληλοτέρων ;ι;αραλ~.αγων διό. τΟ παρασκευαζόμενον • Απάν-&ι
σμα έκλεκτών Q.σμάτων. 

Έπερατώ-&η ή έκδοσις τοϋ Ε' τόμου της Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφικού Άρ

χείου τών έτών 19!5 • 1949 1 περιληφ{}είοης εl.ς αfιτ0ν καi, πλ1lρους βιβλιογραφίας της 

Έλλην.ικης λαογραφίας των έτων 1939- 1947, συνταχ-&είσης ύπΟ τοϋ Διευitυντοϋ, έν 

συνεργασί~ μετό. τοϋ συντάκτου κ. Γ. Σπυριδάκη, πρΟς δέ ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ 

ι:ϊ' τόμου της Έπετηρίδος τ&\• έτ&ν 1950-1951, εκτυπω<&έντων 5 τυπογραφικ<'i'Ιν 
φύλλων. 

Ή Έ-&νική Μουσικ1] Συλλογή, i]τις άπΟ του έτους 1927 έχει συγχωνευ-&η εί.ς 

τΟ ΛαογραφικΟν Άρχείον, συνέχισε τΟ άπΟ του παρελ{}·όντος Ετους άρξάμενον έργον 

~ι ,, 

; 
I 

της. Οί ε,. αύτft έργαζόμε\'ΟL μουσικοί Σπ. Σκιαδαρέσης καl Σπ. Περιστέρης &πεδελ
τίωσαν 226 ~σματα δημοσιευμένα είς παλαιό. μουσικό. περιοδικά, καί μετέγραψαν 
247 άσματα έκ της βυζα\•tινijς παρασημαντικης είς τi)ν εόραιπα"ίκiιν μουσικi}ν γρα
φήν .• Δυστυχώς, καταργη#έντος τού περί Ο.ποσπάσεως Εκπαιδευτικών λειτουργών νό
μου οί είρημένοι κα{}ηγηταί της μουσικi']ς έπανfιλ{}ον ΜΟ της lης Σεπτεμβρίου είς 
τό.ς 'εν τft 'Εκπαιδεύσει &έσεις των. Οίίτως ή 'Ε{)'\'tκiι ΜουσικΊ) Συλλογή έστερήilη 
είς αύτr/. τά πρ(7)tα γε'\'\'αι:α β1lματά της τοϋ ε!.δικευ{}έ,•τος ilδη είς τιiς έργασίας της 

προσωπικοϋ. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατd τΟ 1951 διό. τοiί ύπάρχο\•τος ε1ιαρι.fi·μοτάτου προσωπικού d.ντιμετωπίσ&η, 
κατό. τΟ δυνατόν, πaσα ή διοικητική έργασία α,•αφερομένη ε1ς την Χαταγραφην τ&ν 
νέων προσκτημάτων, την Βιβλιο&ήκην, τΟ 'Αναγνωστήρι-ον, τάς Επι.fi·εωρήσεις τών 
τοπικών επαρχιακών ιiρχείων r.αl. τ&ν δημοσίων &.ρχείων του κέντρου, τΟν έλεγχον 
~{i)ν ε.ίς τi}ν d.λλοδαπfιν εξαγομέ\•ων βιβλια&ηκων κλπ_ 

"ΕνεΧα έλλείψεως προσωπικού, κα-&uστερεί ή ταξινόμησις παλαιών ιiρχειακών 
Ογκων καl ή συγκέντρωσις 6.ρχείων έκ τών δημοσίων {Jπηρεσιών παλαιοτέρων της 

50ετίας. 
Δυστυχί\Jς κατά τΟ τρέχον οίκονομικΟν έτος αt πιστώσεις τοϋ προϋπολογισμού 

αί αναφερόμενα-ι είς τΤιν άγοράν ίστορικών Εγγράφων καί χειρογράφων καl την προ
μ{ι-&ειαγ d.ρχειο{}·ηκ(i:ιν ηλαττώ{}·ησαν είς τΟ Ύίμισυ, τ(J δε κονδύλιον τΟ &φορών είς 
τi}v ενίσχυσιν τ&ν το.τικών tστορικ&ν αρχείων κατηργ1litη εντελώς. <•Ένεκα τούτου τα 
Γενικό. "Αρχεία τοϋ Κράτους δΕν δύνανται νό. άποβλέπουν είς τr)ν άγορό.ν μεγάλων 

συλλογών ~-κ των ί.δίων πόρων. 
'Εγκρίσει της Διοικούσης 'Επιτροπης iών Γ.Α.Κ., 1ΊγοράσΟ·ησαν 1) 16 ίστοριΧd 

f.γγραφα των έτών 1821 κ.έ. αναφερόμενα εtς την οtκογένειαν τού Ύδραίοu d.γω\•ι
στοϋ Βρούσκου καί 2) έγγραφον της 'Ιονίου Πολιτείας τοϋ 1800 έπl περγαμηνης 
δ.ναφερόμενον εlς τΊ)\' οtκογένειαν Giovanni Curi εκ Κερκύρας. 

• Εκ δωρεάς εί.σήχ-&η 1) τΟ μέγα ιiρχείον του μακεδονομάχου στρατ-ηγου Τσόν
του _Βάρδα (1905- 19301 d.\•αφερόμενον είς τη,. δράσι'\' α1ιτοϋ κατιi τΟν μακεδονικόν 
καί βορειοηπειρωτικΟν άγώ\•α, δωρη-&εν ύπΟ της άδελφης του 'Ελπίδος Χλαμπου· 
τάκη, καl 2) μικρά συλλογη Lστορικό)ν έγγράφων άναφερομένων εLς τΟν Φιλιππουπο· 
λίτήν διδάσκαλον καl λόγιον Σκορδέλην (1854 -1875) δωρη{}·είσα ύπΟ τοϋ κ. Πολ. 
Παπα-χριστοδούλου. •Υπηρεσιαχώς εl.σήχ&-ησα\• 1) τΟ άρχείον τοϋ 'Υπουργείου Έσω· 
τερικ<ί:ιν (1877 -1900), 2) τΟ άρχείον της Έ-&νικης 'Οργανώσεως Ν,?ολαiας (1936 • 
1941)- 3) τό. πολυτιμότατον &.ρχεϊ-ον. της ΚΟι\'ότητος Μυr.όνου clποτελούμε'\'0\t εκ πολ
λων λυτών εγγράφων Καi πλή{}οuς Χωδίκων JJν oi. πλείστοι '\'Οταριακοl. (16ος- J.9ος 
αί.) καί 4) τμήματ:ά τινα τοiί παλαιού άρχείου τοϋ "Υπουργείου Παιδείας τών χρό
νων "Ο&ωνος καl Γεωργίου Α'. 

ΤΟ 'Αναγνωστήριον των Γ.Α.Κ. ελειτούργησε κανο-νικώς, εί.ργάσ&ησαν δ' έν 
αύτω. 500 περίπου d.ναγνώσται &.σχολη.fi.έντες κύρίως μέ τΟ &.ρχεtον τόυ 'Ιερού ΆγcΟ· 
νος .καl τfιν μελέτην των Νοταριακών έγγράφων. ·π Βιβλιο-&ήκη επλουτίσitη δια 
νέων βιβλίων προερχομένων εκ δωρεών, κυρίως της Έταιρείας Μακεδονικων Σπου· 
δ&ν καl έξ ιiγορcΟν έκ τoii έξωτερικοiί διό. bons de Hvre Unesco. Χάρις εΙς αύτά 
άπέκτησεν ή ύπηρεσία έξαίρετα βιβλία Εκ Γαλλίας καl. Άγγλίας, σχετικά μ8 την 
•-Ελληνικη,. 'Επανάστασιν καi τfι~· νεοελληνικ1)ν εν γένει ίστορίαν. 
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[{ατα τό αυτο έτος προω~ή{}η &ρκούντως ή ϊδρυσις τοπικού ίστορικοii άρχeίου 

Μακεδονίας έν .Θεσσαλονίκυ, εις τό όποϊΟ\' {)-ι:! συγκεντρω&ώσιν,_ έκτός των έλληνι

κών άρχειακ&ν. στοιχείων, καL οί πολυτιμότατοι τουρκικοl ·κό)δικες τοϋ ίεροδικείου 
Θεσσαλονίκης, {~}ς καt η 'ίδρυσις ίστορικοiί άρχείου έν Πάτμφ. 

'Ήρξαντο λειτουργούντα τά iστορικό. ιiρχεϊα Αtγίου καt Κυκλάδων (Σύρου}, 

Τοϋ τελευταίου μάλιστα έν1lργησεν έπι&εώρησιν ό Διευ&uντΥις τών Γ.Α.Κ. 

ΤΟ ίστορικΟν ιiρχεϊον 'Ύδρας διd τοϋ ψηφισ&έντος ύπ' άρι.ft. 1812/1951 ,.όμου 
έγένετο δημοσία ύπηρεσία, τΟ δε μέγαρον έν i[ι στεγάζεται τοiiτο, τΟ ιiνεγερ&f.ν δα
πάναις τοϋ φιλομούσου Ύδραίου fφοπλιστοii κ. Γκίκα Κουλούρα έδωρή&η ύπό τοϋ 
κτίτορος ε(ς τΟ έ.λληνιχΟν δημόσιον. 

Περt τit τέλη τοϋ λ1]ξαντος έτους απεχώρησε, λόγcρ όρίο11 ήλικίας, εκ. της προε~ 
δρίας της Έπιτροπijς τ&ν Γεν. 'Αρχείων ό χα.fi·ηγηη)ς και Άκαδηι~α'ίκΟς Χ- Φαίδων 
Κουκουλές. ΤΟ 'Υπουργείον Έ-&ν. Παιδείας, ή -Έπιτροπiι τ&ν Γ.Α.Κ. καt ό Διευ~ 
itυνη)ς τής- ύπηρεσίας ιiπηύ-&υναν εϊς. τόν αποχωρήσαντα Πρόεδρον f.Ι·ερμοτάτας εύχα~ 
ριστίας διcJ. τCις πολλCις καt ποικίλας ύπηρεσίας τιiς όποίας επl μακρό. έτη προσέ~ 

φερεν εΙς τ() ίδρυμα τούτο. 

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕ!ΟΥ 

'fΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 19δ! 

ΊΌ ΜεσαιωνικΟν Άρχείον τfjς 'Ακαδημίας Ά-&ηνών--κατΟ: τό.έτος 1951 συνέχισε 
τΟ επιστημονικ.όν του έργον διό. της ιlποδε.λτιο'Jσεως κειμένων η μελετημciτων άναφε
ρομέ'\•ων εtς τiιν ύπ' αύτοϋ ερευνωμένην περίοδον τfjς Τουρκοκρατίας (1453- 1821). 

ΤΟ προσωπικΟν του 'Αρχείου ύπέστη τό.ς ιlκολούf.Ιυυς μεταβολάς. Είς τi}ν f}έσιν 

του διευ&υντου του Μεσαιωνικοϋ 'Αρχείου, κενω-&εϊσαν τΟν Ίούλιον τοϋ 1~50 διΟ: 

της ιiποχωρήσεως τοϋ Έ. Κριαρα κατόπιν τfις _f:κλογης το~' δJς καitηγηταU του Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης, διωρίσf.Ι.η ό Εκ τών συντακτών Μ. Μανούσακας, επανελ'fi'(}Jν 

τΟν Άπρίλιον του 1951 εκ Γαλλίας, δπου εύρίσκετο ε,. f.κπαιδευτικfi άδείq., Ί-Ι είς 
τι':ι ~ Αρχείον άπόσπασις τfις καitηγητρίας φιλολόγου Έλ. Βουραζέλη - Μαρινάκου διε
κόπη προσωρινώς ιlπι':ι ι 'Ιουλίου 1951. 

Ό '\•έος συμπεπληρωμέ'\•ος κανονισμΟς άποδελτιώσεως, άπαρτισ-&εtς έκ 47 άρ
f.Ι·ρων, f:νεκρί{Ι·η κατ• άρχην ύπΟ της Έφορεuτικfις Έπιτροπης του 'Αρχείου, πλΊ)ν 

τού άρ-&ρου 44, ού ή εφαρμογ1) άπβλήf.Ι.η πρΟς τΟ παρόν. Άκολούι}ως συνετάγη~ καl 
d.λφαβητικΟν κα&' ϋλην εύρεη]ριον τού κανονισμού τούτου πρΟς εύχερη αύτοii χρfj_
σιν ύπΟ τών .συντακτών. 

Τό. βιβλία της βιβλιο'&{Ίκης τού ~Αρχείου εταξινομή-&ησαν όριστικώς, άναf.Ι.εω

ρη&έντων καl συμπληρω-&έντων των σχετικών κατα συγγραφείς δελτίων, επλουτίσ{}η 
δε ή βιβλιο&ήκη κατό. τΟ έτος τοiiτο διιi της άποκτήσεως 24 εν Ολφ τόμων η τευχών 
προερχομένων εκ δωρεών. 

Κατιi τι':ι.1951 εξεδόit'η ό κατCι τΟ προηγούμενον έτος παρασκευασitείς τρίτος 
τόμος (1950) της 'Επετηρίδας .του • Αρχείου, συνεκεντρώ-&η δέ ύλικΟν πρΟς εκτύπωσιν 
του τετάρτου τόμου. 

ΎπΟ. του διευf.Ι-υντου του 'Αρχείου, τft βοη&είςι:. καί τών κατδ. καιροiις ύποβλη· 
-&έντων εtς τiιν Άκαδημίαν ύπομνη·μάτων του προκατόχου του, κατηρτήσitη πρό
γραμμα τών μελλοντικών εργασιών του 'Αρχείου, κ ατό. τρόπον ωστε ,.α καταστίj -τ<) 

συντομ<l)τερον δuνατ-1) ΊΊ παρασκεui] καt έκδοσις γενικωτέρου τιΥΟς δημοσιεύματος. 
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΊΉΣ ΕΤλΙΡΕΙΛΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1951 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φ ί λ ο ι έ τ α ί ρ ο ι, 

"Επέπρωτο καl κιιτα τΟ διαρρεύσαν Ετος να μ1Ί &φ1lση ό Χάρων &πί

κραντον τΥιν ήμετέρ~αν ·Εταιρείαν, Εκ τών κόλπων της Οποίας &πήγαγεν εlς 

ηΊν αιωνιότητα άρκετα και Επίλεχτά αlιτΎ1ς μέλη. 
"Εν πρώτοις Εσχομεν τΟ άτύχημα να χfiσωμεν παί.αιΟν χαl πολύτιμον 

έταίρονi τΟν Γεώργιον Όlκσνόμον, Ciνδρα, Οστις μΕ lδιαιτέραν &γάπην περιέ
βα/,λε_ τΥιν "Εταιρείαν &πΩ τflς ί.δρύσεώς της, ποικιλοτρόπως Vποβοηθών τοUς 

σκοπους αϋτfις. "Ο λάμπρΟς Επωηlμων καl Εξαίρετος Ciν&ρωπος κατεγίνετο, 

ώς γνωστόν, ειδικώς μΕ το-Uς κλάδους τfις κλασσικf)ς άρχαιολογίας, -8-αυμα· 

στώς δμως ύπεβσήδει καl τ<Χς Βυζαvτινδ.ς Ερεύνας προφρόνως παρέχων τός 

στήλας τijς Άρχαιολογικiiς 'Εφημερίδος, \]ν διηύliυνε, προς δημοσίευσιν 

άρχαιολογικ{Ον μελετώy μΕ άνασκαφ<Χς καl Βυζαντινα μνημ·εία σχετιζομένων. 

Δια τοϋ 8ανάτου τοϋ &οιδίμου Οικονόμου τΟ Πανεπιστήμιον Εστερή{tη 

λαμπροϋ διδασκάλου, ή "Ακαδημία "Α&ηνΟΟν Επιφανοϋς μέλους τrjς καΙ Εξαι
ρέτου όργανωτοϋ, ή ~ ΑρχαιολογικΥι ·Εταιρεία καl ~ΑρχαιολογιχΥι ύπηρεσία 

ότρηροϋ σκαπανέως,. ή Πατρlς πολίτου δυσαντικαταστάτου καl ή ήμετέρα 

"Εταιρεία &λήστσυ μηlμης έταίρου. 
Τiις συγγενείας ήμών Εξfλιπε καl δ ~Ιωάννης Κατσουρός, τΟ Εκ τσϋ 

Ηανάτου τοϋ όποίου κενΟν Επl μακρΟν -&α αισθάνεται ή Έλληνικη κοινωνία 
καl ιδιαιτέρως 1'1 tlμετέρα ~Εταιρεία. "Ο Κατσοι·ρός, άριστος γνώστης τής 

Έλληνικ-Υις tστορίας καl γλώσσης, &νt)ρ χρηστός, ΕνΗουσιώδης πατριώτης 

καl συγγραφεUς μελετών μΕ τΥιν ίστορίαν, nlv γλ6)σσαν καl την λαογραφίαν 
τflς γενετείρας του ν1lσου Νάξου σχετιζομένων, πβ. η1ς μελέτας του <<Να
ξιακό. ζητήματα>> καl -<<Παραδόσεις τiiς ~ Ατrειράν-&ου Νάξου>>, ύπηρέτησεν Επl 

μακρό. Ετη τΥιν •ΕλληνικΥιν νεότητα ε'ίτε ώς κα-&ηγηηlς καl έίτα γυμνασιάρ~ 
χης, ε'ίτε καl &ς Επι{}εωρητΥις τών σχολείων τiϊς μέσης Εκπαιδεύσεως. Φω

τεινfι καl Ε-&νικΥι ύπiϊρξεν ή δρίiσις του άοιδίμου ΠνδρΟς Wς διευ&υντοϋ τliς 

Εκπαιδεύσεως καl πολύτιμοι αί προσπάitειαι αυτοϋ ύπf:ρ τfiς Εκπαιδεύσεως 
τliς Κυπριαχiϊς νεολαίας καΙ. των Ε-&νικών πό-&ων τών Κυπρίων, dJν. τσUς 

ύπfρ -τiiς-ένώσεως &γώνας μετ" ιδιαιτέρου Ενδιαφέροντος παρηκολούitει. Δια 

η]ν ήμετέραν Έταιρείαν ό Ιiάνατός του ύπijρξε πλijγμα βαρύ. 
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Μετiι τΟν ΚατσουρΟν καl έτέρου Εκπαιδευτικοϋ λειτουργΟϋ η)\• άπώ

λειαν Ε-&ρηνήσαμεν, τού μακαρίτου Χρίστου Σούλη, άνδρός, Οστις εϋδοκίμως 

ύπηρέτησε τfιν μέσην Εκπαίδευσιν άξιολόγους δημοσιεύσας δι& τfιν 'Ήπειρον 

μελέτας είς τ& 'Ηπειρωτικ& Χρονικά, άναφερομένας είς γλωσσικά, iστορικ& 

καl λαογQαφικα Ήπειρωτικ(i ζητήματα. 

Δι& τοUς σκοποUς τi]ς ήμετέρας Έται ρείας ό μεταστ&ς Εδείκνυε &ερμΟν 

Ενδιαφέρον μεταδώσας τfιν πρΟς τα Βυζαντινό άγάπην του καi εΙς τΟν υίόν 
του, δστις χρηστ&ς τρέφει ή "Εταιρεία Ελπίδας δτι είς τΟ λίαν προσεχΕς 

μέλλον {}' άναδειχ-&iί δόκιμος έρευνητfις τοϋ Βυζαντινού κόσμου. 

Καl ό &λιβερος κατάλογος συνεχίζεται. Άνfιρ τον κερδιj>ον &εραπεύων 

"Ερμrjν, λίαν δμως καί δι& τΟν λόγιον Ενδ~αφερόμενος, ό Γρηγόριος Έμπε

δοκλiiς έτελεUτησε τΟν βίον έπl μακρ.&ν σειρrΧν Ετών μετ' Ενδιαφέροντος παρα· 

κολου{}ήσας τ&ς προσπα-θ-είας καi τ1ιν δρdσιν τrjς ήμετέρας "Εταιρείας. 

ΤΟν μακαρίτnν Έμπεδοκλέα ηκολού{}ησεν είς τΟν τάφον καl fν-&ερμος 

έραση)ς τών Βυζαντινών Σπουδών, Ενάρετος πολίτης καl λίαν χρήσιμον τiiς 
κοινωνίας μέλος, ό ~Αντώνιος Μαρκόπουλος, μετ" αύτΟν δε καl ό φιλότεχνος 

Νικόλαος Μπρούμης, Οστις, παλαιΟν τrjς ήμετέρας eΕταιρείας γενόμενον 

μέλος, Επανειλημμένως πρΟς προαγωγi}ν τών σκοπών αϋτiiς Εφρόντισε, πολ

λάκις πρΟς ο ίκονομικi}ν Ενί(Jχuσι ν αύτΥjς συντελέσας. 

Τέλος ΕξαιρετικiΊ δέσποινα ποικίλας πρΟς Ενίσχυσιν τοϋ ήμετέρου tδρύ

ματος καταβαλοϋσα προσπα&είας, ή &είμνηστος λογία Μίνα 'Ιζαηλώφ, 

άπrjλ{}ε του κόσμου τούτου. 

"Η λύπη ήμΟΟν Επl τU &πωλείg τόσων πολυτίμων καl προσφιλών Εταί

ρων είνάι άφατος, ή δε άνάμνησ{ς των Hd μάς μείνu &γήρως. 
ΠρΟς παρηγορίαν ήμftlν εστω Οτι τΟ κενΟν_ δπερ άφi;κεν ό itάνατός των 

άνεπληρώίtn διCι τiiς κατα τΟ διαρρεϋσαν ετος έγγραφης είκοσι καl πέντε 

νέων Εκλεκτών μελών. 

Κατ& τΟ ήμέτερον καταστατικόν, είς τών κυρίων σκοπών τi;ς ήμετέρας 

eΕταιρείας fιμών είναι ή Ενίσχυσις τciν βυζαντινών μελετών δια τiiς Εκδόσεως 
είδικοϋ περιοδικού καi σχετικών δημοσιευμάτων. ΤΟν σκοπΟν τοϋτον Εκπλη· 

ροϋν τΟ Δ. Συμβούλιον κατώρ-&ωσε καl Εφέτος να δημοσιεύση τΟν παρόντα 

ΚΑ' τόμον τfις Έπετnρίδος, Οστις περιέχει ένδιαφερούσας μελέτας είς τfιν 

ΒυζαντινiΊν περίοδον άναγομένας καl Εν ψ δείκνυται ή cΕλληνικfι είς τδς 

Βζυαντινaς ερεύνας συμβολή. 

"Ινα δημοσιευ&fi ό τόμος ούτος, το Δ. Συμβούλιον κατέβαλε μεγίστας 

προσπαΗείας καί τοϋτο, Ενεκα τiiς υπερβολικiiς αϋξήσcως τiiς τιμfις τοϋ 

χάρτου καl τών τυπογραφικών, {}d κα-&ίστατο δΕ προβληματικ1) ή συνf_χισ-ις 
τr)ς Επιστημονικiiς αϋτiiς προσπαίtείας, αν μη προσήρχοντο οίκοναμικώς Επί~ 

κουρα διάφορα ίδρύματα Επίγνωσιν της- σημασίας τών Βυζαντινών Ερευνών 

Εχοντα. Δια τοϋτο iJ-ερμιJς καl άπΟ τοϋ χώρου τούτου άπευ3ύνομεν -εύχαρι-
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στίας πρΟς την Πάγκειον ~Επιτροπήν, τi}v Τράπεζαν της 'ΕΛλάδος, τΟν 
δfίμον ~Αδηναίων καi την έν 

3

Αitήναις Άρχαιολογικ1)v eΕταιρείαν διd τ·fιν 
11ν πρΟς τΥιν ~Εταιρείrχν ημών παρέσχον οίκονομικην Ενίσχυσιν. 

Κατ~ ~Απρίλιον τοϋ 1951 συνεκροτή{}η έν Παλfρμ.φ τiϊς Σικελίας τΟ 

Sον ΒυζαντινολογικΟν συνέδριον, είς δ κ/,η-θείσα μετέσχεν η ημετέρα <Εται· 

ρεία δι& τοϋ Γενικοίi γραμματfως κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ, τοίi Ετέρου 
&ντιπροσcδπου της καftηγητοίι κυρίου "Ιωάννου Παπαδοποίιλου κωλυδέντος 
η1 μετάσχη Ενεκα &σ-&ενείας. 

Είς τΟ συνέδριον τοίiτο δ,τε )iμf.τερος &ντιπρόσω:πος fκαμεν -άνακοίνω
σιν περl τών "Ελλήνων τiiς κάτω 'Ιταλίας καl τών Βυζαντινών Ε-&ίμων ό)ς 
καl oL μετασχόντες αύτοϋ :πολυάρι-θ-μοι 'Έλληνες με λίαν -Ενδιαφέροντα itέ

ματα είς nlν Βυζαντινhν πειιίοδον &ναγόμενα 
"Η ~Εταιρεία εύρίσκεται είς τiιν Ε'ύχάριστον {}f-σιν ν~ άνακοινώσu είς τα 

μέλη της Οτι μΕ 'tδιαίτερον Ενδιαφfρον ΥικούσιΊησαν Εν Παλέρμφ αί κατ& τΟ 
πλείστον "Ελληνιστl γενόμεναι άνακοινώσεις τ(δν "Ελλήνων, οϊτινες Ετυχον 
εϋμενεστάτης ύποδοχiiς παρά τε τl;ς Οργανωτικfις τοίi συνεδρίου Επιτροπής, 
καl μάλιστα τοϋ γραμμαiέως αύτfiς καδηγητοϋ Bruno Lavagnini, ώς καl 
τών ~Ιταλικών &ρχών. 

<Ο Ετερος τών σκοπών τfις 'Εταιρείας )lμών, κατά τΟ καταστατικόν της, 
είναι ή έκλαLκευσις τών γνώσεων τών άναγομένων εΊς την ίστορίαν καl τΟν 
πολιτισμΟν τών Βυζαντινών καl τών μεσαιωνικών χρόνων καl ή διέγερσις 
τοίι έν~ιαφέροντος τοϋ Έλληνικου λαοϋ πρΟς τiιν ύπερχιλιετii περίοδον τf]ς 

"Ελληνικfις αύτοκ(Jατορίας. 
Καl τΟν σκοπΟν τοϋτον Εκπληροϋν τΟ Δ. Συμβούλιον, Εφρόντισε να 

yίνη καl κατ& τΟ παρελftΟν σειρ<Χ διαλέξεων με βυζαντινiϊς υπο1tέσεως {}έματα. 
Οϋτως ό κ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Ζ α κ υ {} η ν Ο ς ώμίλησε :περl τών φιλοσο· 

φι κών ροπών καl τοϋ μυστικισμού Εν Βι·ζαντίιρ κατ& τΟν ΙΑ' αi.ώνα, ό 'Κ. 
Φ α ί δ ω ν Κ ο υ κ ο υ λ Ε ς περl ίατρών καl -θεραπευτικών -με{Μδων καη! 
τοiις Βυζαντινο1~1ς χρόνους, ό αιJτΟς περl τοϋ γάμου παρ& Βνζαντινοίς, ό 
κ. Γ ώ ρ γ ι ο ς Ζ ώ ρ α ς περl τών τελευταίων στιγμ{ί>ν Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, κατ α &.νέκδοτον κείμενον, ό αϋτΟς περl τών μετ& τiΊν Ciλωσιν 
τfις Κωνσταντινουπόλεως διαμορφω&εισών νέων πολιτικών καη:υ{}ύνσεων, ό 
κ. Σ Π β β α ς Π α π α δ όπου λ ο ς περ!Γρηγορίοu τοϋ Ναζιανζηvοϋ &ς 
ποιητοίi, ό κ. π α ν α γ ι ώ τ η ς τ ρ ε μ π ~λ α ς περl τών εγκαινίων tών 

Εκκλησιών, δ κ. Ν ι κόλα ο ς Τ ω μ α δ ά κ ι ς περl-τiiς Εν Κρήτη ~Αρα· 
βοκρατίας καl τf)ς κατ~ αύτfιν καταστάσεως τf}ς δρ&οδόξου fπκλησfας, ή κυ· 

ρία Α ί μ ι λ ί α Σ ά ρ ο υ περl τοϋ βίου καl τijς δράσεως τfίς όσίας Φιλο· 
-&έης καl δ κ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Μ έ γ α ς περl τijς πίστεως καl τών ΗΗ:μων 
τοϋ cΕλληνικοϋ λαού, ώς καl περl Καλλιμάχου καί Χρυσορρόης καl άλλων
Βυζα\•tινών παραμυ{}ίων. 



352 Τιi ύπΟ τοϋ Δ. Συμβουλίου της 'Εταιρείας κατ&. τΟ Ι 951 πεπραγμέ·να 

Έκ παραλλήλου κατα το 1951 τα μέλη τijς Έταιρ(ας ήμών Εξέδραμον 
εiς Ξυλόκαστρον, δπου ή Σύμβουλος κυρ(α Αiμιλ(α Σάρου ώμtλησε προς 
αUτα περl τοϋ Εκεί ναού καl τοϋ βίου τοϋ άγίου Μακαρίου. 

Κατd φitινόπωρΌν τοΌ διαρεύσαντος Ετους ό ΓενικΟς ΓραμματεUς τiϊς 
fιμετέρας Έταιρείας κ. Φαίδων ΚουκουΗς Εσχε τ~ν εύκαιρίαν να Επισκεψ&fi 
ηlν Κωνσταντινούποi~ιν, Οπου Επεκοινώνησε μετα τών με/,ών τοϋ .Εκεί παραρ· 

_ τήματός μας, τα όποία μετα Επαινετοϋ ζήλου προσπα8-οϋν να προάγουν τοUς -
Επιστημονικο.Uς τfiς ·Εταιρείας ήμών σκοπούς, άντάξιοι συνεχισταl τών άοι
δίμων εν Βυζαντίcρ προκατόχων των &ναδεικvύμενοι. 

Καl κατα τΟ πορελ&όν, Οπως καl Κάt& τα προηγούμενα Ετη, ή eΕται· 
ρεία συνέχισε nlν επιστημονικΊlν επικοινωνίαν της μετα αναλόγων Εν τ(ρ 
Εξωτερικψ Iδρυμάτων διά τε &λληλογραφίας ώς και δι' &νταλλαγijς τijς 'Επε
τηρίδας μΕ τα δημοσιεύματα Εκείνων, προσ&έσασα είς τΟν σχετικΟν κατάλο· 
γον καl τήν &νταλλαγήν με τΟ περιοδικΟν τών εν Grotta Ferrata άδελφών 
«Bolletino della Badia Greca di Grotta Ferrata>>. 

Ή βιβλιοι'tήκη τijς 'Εταιρείας κατa το 1951 Επλουτ(σι'tη διa τijς &πο
στολfjς είς αύτΥιν βιβλίων ύπό τε cΕλλήνων καl ξένων επιστημόνων, κανονι· 
κώς δ~ ελειτούργησε καl η Μυστακίδειος βιβλιοft1lκη, r}ν, καl μάλιστα τα 
χειρόγραφά της, Εχρησιμοποίησε σημαντικΌς άρι 8-μΟς λογίων καΙ είδικών 
επιστημόνων. 

Μνijμον το ήμέτερον ϊδρυμα τijς !στορικijς ήμέρας τijς ιJ.λώσεως τiiς 
βασιλίδας' τών πόλεων, Ετέλεσε καl έφέτος τΟ Ει~νικΟν μνημόσυνόν του ύπΕρ_ 
αίωνίας μνήμης καl άναπαύσέως τών ψυχών τοϋ τε &οιδίμου τελευταίου 
fιμών αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου &ς καl ηΟv μετ~ αύτοϋ 
συναγωνισαμένων καl πεσόντων Εν tQ) κα&ολικψ ναψ τοϋ χωρίου τlϊς Άττι
κiiς Σπάτα, Sνiτα τΟν προσήκοντα λόγον είπεν ό Εταίρος καl καθ-ηγητής του 
Πανεπιστημίου ~ Α&ηνών κύριος Διονύσιος Ζακυ-θηνός. 

Ό ταμίας fιμ<ίιν κύριος Γεώργιος Μανσόλαζ {}' άvακοινώση ύμίν τΟν 
LσολογισμΟν τοϋ παρελ&όντος ετσυς ώς καl τΟν προϋπολογισμΟν τοϋ τρέχον-: 
τος, ή δ~ Εξελεγκτική επιτρσπ1) την f:κ&εσίν της, κα{}' fιν πάντα τι:Χ βιβλία 
καl δικαιολογητικd: εύρέ-ltησαν Εν άπολιJτφ τάξει, χάρις είς τήν άκρίβειαν καl 
τΟν ζijλον τοϋ έκ τών Εταίρων fιμών κυρίου Θεοδώρου Γαλάνη. 

τα οίκονομικα τiϊς Έταιρείας ήμcίJν κατCι τΟ 1951 Uπfiρξαν εύχάριστα 
τούτου Οφειλομένου εLς τήν πρό&υμον ύποστήριξιν τών Εταίρων. Οϋτω τΟ 
σύνολον τών ταμειακών εΙσπράξεων συνεποσώι'Jη ε!ς δραχμaς 40.788.000, 
συμπεριλαμβανομένου και τοϋ ΕΚ δραχμών 1.839.000 ύπολοίπου τοϋ προη
γουμένου ~τους 1950. Το σύνολον τών πληρωμών &νijλι'tεν ε!ς δραχμaς 
39.588.000, άφέι'tη δ' οϋτως ύπόλοιπον μετρητών ε!ς νέον Εκ δραχ[!ών 
1.200.000. 

ΤΟ σύνολον τών εσόδων Εκ συνδρομών, δωρεών, πωλήσεων ~Επετηρί· 

τα ύπο τοϋ Δ. Συμβουλίου τijς Έτωρείας κατα τό !951 πεπραγμένα 353 

δων κτλ. έφ{}ασεν είς τΟ ποσΟν δραχμών ~0.546.376, τΟ δf: τών Εξόδων είς 
ro ποσον δραχμών 3.466.500 μόνον. 

Τα ρεuσηΧ διαftFσιμα είς τΟ ταμείον καl τήν Έ-θ-νικi}ν Τράπεζαν της 
'Ελλάδος ε!ναι )]δη δραχμαi 11.464.500. 

Αϋrά, φίλοι έταίροι, είναι ηt υπΌ ι:οϋ Δ. Συμβουλίοι: τfις ήμετέρα~ 

"Εtαιρείας κατα τΟ 1951 πεπραγμένα. Ώ~ άντελήφ13ητε, τα .τfiς ·Εταιρείας, 

χάρις καl είς τdς προσπαftείας τών έrαίρων χαl tl)ν 1Ί-θ-ικfιν τiϊς κοινωνίας 

υποστήριξιν βαίνουσι σημαντικ&ς βε/,τιούμενα, παρCι τοUς δυσκόλους και

ρούς, οϋς διερχόμεitα, Ελπlς δ' υπάρχrι δτι 11·& προαχ{}ώσι ταϋ~~ είς τΟ μέλ
λον έτι περισσότερον. 

ΤΟ &ποχωροϊiν Δ. Συμβούλιον εUχεται, ·ινα τΟ μfλλον νιΧ τΟ διαδεχ1~ίi 

προαγάγu τοl,ς σκοπο.Uς τfiς 'Εταιρείας, Επ" άγαftcρ τών ΒυζαντινWν Σπουδών. 

·ο Πρόεδρος 

Π. ΠΟΥΛΠΣΑΣ 

ΠεJΉΡI%; ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ 1;Πι.::>ΥΔΩΝ 'Έτι:ιι; ΚΑ' 

Ό ΓραμματεVς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ-

---~- ----~Ε_Ν ___ Ε~' ~P~l~'~H_T~I~K~O--N--~---~~~-~Δ~P~X~.-I 
Τα.μείο'V 

Μετρητ:Cι ύπόλοιπον· κατCι τ1)ν 31/12/1951 .- 1.200.000 

'Ε{}vικη Τρ&.nιζα τfj, • Ελλάδος 
Λ/σμΟς κατα-&έσεων εtς δψιν 

ΠαλαιΟν ύπόλοιπον (έκμηδενισ&έν) Δρχ. 187.553 

Χρεώyeαφα 
Τιi φυλασσόμενα παριi τfι ΈΌηκfi Τραπέζτι της Έλλά

δος (συμβαηκ1l ciξία) 

• Επετηelδες 
• Αξία δια{}εσίμων ΣωμάτοJν 'Επετηρίδων κλπ. 'Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών 

Λευκώματα 

Άξία Λευκωμάτων της Έταιρείας (συμβατικ1Ί άξία) 

Ζήματα 

Άξία δια{}εσίμων Σημάτων της Έταιρείας 

(κονκάρδες) 

"Επιπλα Γeαφεtοv . 

ΒιβλιοfJήκη 

Διάφορα Συγγράμματα 

Ύλικd διάφορα 

Τσιγκογραφήματα ( cliches), πλάκες κλπ. 

> 

i 

I 10.264.500 
1 

25 

65.500.000 

50.000 

I 
350 

I 5.000 

I 50.000 

! 
10.000 

77.079.876 

ΕΞΟΔΑ (Δοϋναι) ΑΝΑΛ ΥΣΙΣ ΙνΙΕΡΙΔΟΣ 

Γεηκiι. έξοδα διαχειρlσεως 

Ι\,fισ&οl καί άμοιβαί 

Διάφορα εξοδα . 

Πeομfι'θειaι 

Δρχ: 1.250.000

1 .Ι 
- 853.500 

Ποσδ. πληρωflέντα δι' εϊσπρακτρα σuνδρομόΊν κλπ. 

Ύπόλοιπον Λ/σμοtί Κέρδη καί Ζημίαι εl.ς Νέον 

2.103.500 

1.363.000 
17.079.876 

20.546.376 

I • ' 

τΙ ΝΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

ΡΙΟΥ 1951 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1951 
-

ΠΑΘ ΗΤΙΚΟ Ν ΔΡΧ. 
-~~ ---~~-----·· -~~--

Κεφάλαιον 

ΤΟ σχηματισ{Ι'f:ν Κεφάλαιον ιiJς οί προηγσύμενοι 'Ισολογισμοl Go.ono_ooo 

Κέρδη καi Ζημίαι 

Ύπόλόιπον ι:lφιέμε'\'Ον εLς '\'έον 17 .07~_876 

I 
I 
I 
I 

77.079.876 

<<ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» ΕΣΟΔΑ (Λαβείν) 

ΕΙσπράξεις Εκ Συνδρομών 

Είσπράξεις εκ ΔωρεΟ)ν 

Διαφοραi εκ πωλήσεων Τόμω'' Έπετηρ(δων . 

Διαφοραί Εκ Τόκων 
'Υπόλοιπο\' προηγουμένης χρήσεως 1950 

. - - -Αflηναι τη 8 Φεβροuαριου 19ο2 

·ο Ταμίας 

Γ. ΜΑΝΣΟΑΑΣ 

I 
6.975.000 
7.952.000 
3.566.000 

99.000 
1.954.376 

120.546.376 
I 

Ό Επί τοϋ Λογιστικοϋ 

Θ. Γ. ΓΑΑΑΝΗΣ 

I 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚτΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΙ'ΟΣ ΤΙΙΝ ΓΕΝΙΚΙΙΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κ ύ ρ ι ο ι "F: τ α ί ρ ο ι, 

Συμφιi'Jνως πρΟς την ΕvτολΎιν Ύμών, προέβημεν εLς τΟν ελεγχον τfίς οίκο~ 

νομιχ-ϊϊς διαχειρίσεως τilς Εν 'Λι~1lναις •Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδ&ν, 

τοϋ Εtους 1951, Υ\τσι &πο 1ης 'Ιανουαρίου 1951 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1951. 
Είς τl')v διά&εσιν 1lμώv Ετέ-&ησαν πάντα τcl βιβλία της "Εταιρείας καί 

τα διαχειριστιχα στοιχεία αUτΥjς, llτοι βιβλίων ί'ιιπλοτύπων είσπρcfξcων, Εντάλ

ματα καl αποδείξεις πληρωμών κ.λ.π. 

Έκ του γενομένου λεπτομερούς ελέγχου διεπιστώσαμεν nlv τάξιν καl 

nlν dκρίβειαν τών Εγγραφών καl ηlν &ντιστοιχίαν τών σχετικών ποσών τών 

διπλοτύπων είσπράξεων καί τών αποδείξεων πληρωμfις πρΟς τ<lς έγγραφ&ς 

τών Εσόδων καl Εξόδων τοϋ καttολικου καl τοϋ γενικοίί ίσολογισμοϋ τiiς 

χρ1]σεως 1951. 
Όφείλομεv ά)σω1τως να διαπιστο'Jσωμεν δτι πανταχου διεγνό)σαμεν Επαι~ 

νετfιν προσπάι1ειαν τfίς 'Εταιρείας, Οπως &.νταποκριίtί'j πρΟς τοlις σκοπσUς 

αύτiϊς, διr) τcΟν διαλέξεων, τrΟν Εκδρομών καl τiϊς Επισκέψεως διαφόρων Βυ

ζαντινών μνημείων, δι(!. tlϊς συμ.μετοχfίς της είς τΟ συνελ&Ον Εν Παλέρμ.ψ 

διε{tνΕς συνέδριον t(tJν ΒυζαντινιΟν Σπουδών καl τέλος δια της Εκδόσεως του 

dξιολόγου περιοδικοϋ αl1τfjς, τ)iς Έπετηρίδος. 

ΎπΩ τα εύάρεστα συναισι1·ήματα, &.φ~ ένΟς μf:ν Εκ τfiς &.ξιεπαίνου Επι~ 

στημονικfiς καl πολιτιστικϊϊς δράσεως της 1lμετέρας <Εταιρείας, &φ" έτέρου δΕ 

εκ τfίς συ'\'εtϊϊς διαχειρίσεως τών οί.κονομιχών αlιτfiς, προτείνομεν Ομως Εκ

φρασ&(jΗη τι!. σι•γzrιρητήρια τfις Γενικi]ς Συνελεύσεως πρΟς τΟν κ. Πρόεδρον, 

τΟν χ. ΓενιχΟν Γραμμαt:έα καl τι!. μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου τiiς 

·Εταιρείας διιf. τrlς καρποφόρους πρυσπα{}·είας καl φροντίδας αύτών ύπ8ρ 

τiiς "Εταιρείας καl τlϊς εύοδcόσεως η7)ν σκοπ(ίJν αύτ'Υίς. Όμοίως Οπως fοκφρα_

σ{}6Jσιν εUχαριστίαι πρΟς τΟν &ξιότιμον ΚύριοΥ Ταμί.αν τfις ~Εταιρείας δι& 

nlv μετ' εύταξίας .διαχείρισιν tιiJν οί.κονομιχών της Έταιρείας. 

Έν συvεχείq; προτείνομεν εlς ηlν ΓενικtΊν Συνέλευσιν τfιν f:γκρισιν τοϋ 

Γενικού 'Ισολογισμού τiiς Έτα.ιρείας του λήξαντος f:τους 1951 καl ηlν κατα 
τΟν Νόμον άπαλλαγ1)ν 1lμών &πΟ πάσης εύ&ύνης. 

•Η 'Εξελεγκτικι1 'ΕπιτροπΎι 

Π. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ 

Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

ΊΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΠΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι. t 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ Χ. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. j· 
ΖΕΡΒΟΣ Ι. t 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ t 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΛΝΝΙΔΗΣ ΕΥΛΓΓ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 

ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ fl. Δ. t 
l(ΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥΛΛ 

ΚΟΥΚΟΥΛΈ ΛΝΛΣΤΑΣ!Α t 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 
ΛΑΜΠ!ΚΗΣ Β. t 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΛΟΣ 11. 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. t 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ·ι· 

ΠΛΙΙΑΜΙΧΑΑΟΠΟΥΑΑΟΣ Κ. t 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ 11. t 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΑΙΙ t 
ΊΊΠ\ΛΛΟΣ Γ. t 
ΤΣΟΚΟΙΙΟΥΑΑΟΣ Γ. i· 

ΜΕΓΆΛΟΙ EYEI'l'ETAI 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

t ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΑΕτΙΟΣ t 
Η ΛΡΧΑ!ΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΛΙΡΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑ ΣΊΈΦΑΝΟΣ ·ι· 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΛΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΛΛΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ t 
ΟΙΚΙΑιΙΗΣ ΜΙΧ. j· 
ΜΠΕΝΛΚΗΣ ΛΝ'l'ΩΝΙΟΣ 

ΜΥΣΊΆΚΙΔΗΣ ΛΘΑΝΛΣ!ΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΛΠ. ΤΗΣ ΕΑΑΛΔΟΣ 

ΙΙΛΓΚΕΙΟΣ ΕΠΠΡΟΠΗ 

ΤΟ ΙΙΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙ<ΗΣ 

ΡΛΚΤΠ3ΛΝ ΚΩΝΣΤΛΝΊΊΝΟΣ ·j· 
ΤΡΑΠΕΖΛ ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΟΣ 

ΥΙΊΟΥΙ,ΙΈ!ΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΛΣ 

ΥΠΟΥΡΙΈ!ΟΝ Δ!ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΊΈΥΟΥΣΗΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ·ι· ΧΩ!'ΕΜΗ ΛΛΕΞΑΝΔΡΑ ·ι· 

ΕΥF:ΡΙΈΊΆΙ 

ΤΟ ΑΘΉΝΗΣΙ IΙΛΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:-1 

ΛΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΛΣΙΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΙΈΝΙΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ t 
ΔΕΑΤΛ ΠΗΝΕΛΟΠΗ t 
ΕΚΚΑΗΣΙΑΣτΙΚΟΝ ΤΛΜΕΙΟΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ!ΟΣ 

ΚΑΜΠΛΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ t 
ΚΑΣΔΑΙΆΗΣ ΛΛΕΞΑΝΔΡΟΣ j· 
ΚΟΡΚΟΔΙ>ΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ!ΟΣ 

Ι<ΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ ·ι· 

ΛΑΪΚΗ TPAIIEZA 
t ΛΙ>Χ. ΛΙΛΝΛΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ Δ!ΟΝΥΣ!ΟΣ ;· 
olll<!,ER \VILLIAM ·ι· 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣ'lΌΦΟΡΟΣ 

ΓΙΟΥΡΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΙ<ΗΤΛΣ t 
ΣΙΔΕΡΙΔΗ~ ΞΕΝUΦΩΝ t 
ΤΙ)ΑΠΕΖΑ ΛΘΗΝΩΝ 

'lΊ'ΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΙΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣ'lΆΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΛ Ρ!ΟΣ ΙΩΛΝΝΗΣ t 
ΓΕΝΙΚΠ ΤΡΑΠΕΖΑ τΙ·ΙΣ ΕΛΛΛΛΟΣ 

ΕΜΠΙ-:ΙΡΙΚΟΣ Σ'lΆΜΑτΙΟΣ t 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΛΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΙΊΟΣ ·ι· 

ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΛΝΝΗΣ t 

ΚΑ:ΙIΠΕΡω: ΔΗΛΙΙΙτΡ!ΟΣ 

ΚΛΡΛ:ΥΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

·ι· Ο ΚΙ'lΊΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ t 
ΚΥΊ'ΙΚΑΣ Δ!ΟΝΥΣΙΟΣ t 
ΝΙΚΟΛΛΪΔΗΣ ΙΩΛΝΝΗΣ 
ΙIΑΠΑΘΕΟΛΟ!ΌΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΤΟ Πt'ΩΊΌΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΊΉΣ ΕΊΆΙΡΕΙΑΣ 

ΠρΩεδρος 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΠΟΣ ·f· 
• ΑντιπρόεδQΩL 

Ι. Μ. ΔΑΜΒJ;ΡΙΉΣ ·ι· 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥ ΛΛΟΣ ·ι· 

Γεν, ΓραμματεUς 
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Ρ !ι. J( ο ιι lc ο -u l e s. ιι f.ια nιaτine conιnιeτciale des Βιιzαπliτιsιι, pp. 
3-48. 

Une docunιentation trέ:s variέ:e-ouvrag·es litteraires, lois, traites 
spέ:ciaux, vies de Saints, g·lossaires, graνures et icones--et, en outre, 
le recouΓs aux cou tumes de Ia ωarine grecque actue1le, fournissent 
a lΆ. les eιeιnents d~une interessante έ:tude sur la marine comnιerciale 
des Byzant ins. ι.es sujets traites sont les suiνants : la construction et 
les diverses μarties du navire ; le grέ:enιent et ses accessoires ; les 
diverses catέ:gories de vaίsseaux ; les έ:quipages ; la navigation ; Ie 
sentiment religieux et les superstitions des rnarins byzantins {La ma~ 
rine cle g·uerre inιpέ:riale fera lΌbjet d'un autre article qui paraitra 
procl1ainement). 

Α. Χ y n g ο p ο ιι l ο s. rrL'icone eιιcαιιstique ?tΙeιιtiοιιnέe μαι· S. Jeαιι 
cι,·ysostoιι?eιι, pp. 49- ss. 

Dans un passag·e d'une l1oιnelie de S. Jean Clιrysostoιne, lu au 
VIIe concile α::cun1έ:nique, il est question d'une icone encaustique qui 
reprέ:sentait ι~ange du Seigneur exterιninant Ies Assyriens devant Jeru
salem, cωnιne l~avait proplιέ:tise Isaϊe au roi Ezecl1ias. Ce sujet icono
grapΊιique, extreιnenιellt rare, se retrouve · au dέ:but du XIVe siecle 
parιni les fresques de la clιaμelle adjacente a l'eglise du celebre mona· 
stere dc Clιora (Ka!πie Djaιni) a Constantinople. Mais la signification 
de l'itnage y est differente. La ville de Jerusaleιn, qui occupe le fond 
de la cotnpositioo, est une a1legorie de la Vierge-Sion. L'identification 
de Ia Mere de Dieιι aνec ]erusalern-Sion est un lίeιι cornιnun dans la 
tl1έ:olog·ie byzantine. La conιposition en question fait partie, dans la 
chapelle du ιnonastere de Clιora, d'une sέ:rie de scenes. de Ι' Ancien 
Testanιent (Ecl1elle de Jacob, Buisson ardent, etc.) prefigurant, selon 
les theologiens byzantins, la Vierge Marie. La fresque de Constanti
noμle est un exenιple caracteristίqιιe de la reapparition, au tenιps des 
Palέ:olog-ues, de sιιjets iconogτaplΊiques palέ:o~chrέ:tiens, mais avec une 
signification dog1natique diffέ:rente. 

(, 
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G. S p y r i d α /c i s. "Le t/ιeme de Crete αυαηt lα coιιquete de l'ile 
pα1' les Arαbes", pp. 59- 68. 

Α la sέ:rie des tέ:moignages connus, relatifs a la Crete coιnιne tlιB'ine 
administre par un stratege a partir de 825, ΙΆ. ajoute un temoignage 
nouveau tire de la Vie de Saint Etienne le Jeune, martyrise a Con
stantinople en 767. Dans ce texte, l'ile de Crete est ιnentionnee comme 
theιne gouverne par le stratege Ί'heopl1ane Lardotyros. En conse
quence, ι~ Α. conclut que le ΟιΒιηe de Grete avait ete organise, apres 
718, par l'empereur Leon ΠΙ. 

Α 11. C Ιι τ i s t ο p h i l ο p ο u l ο·'· rr T~e ι·αppοι·t des cα>ιο>ιs αu:l' lois 
civiles, d'αρ1·es 1Ίιeodore Βαlsαπωn", pp. 69- 73· 

La superiorite des canons sur les lois civiles, telle que l'adΠlet 
Balsamon, est due, d~apres 1' Α., conformeιnent a une exacte interpre
tation du texte, a une concession. de l'autoritέ: civile, et non a la na· 
ture Πleme de ces deux sources du droit ecclesiastique des Byzantins. 

Β. L α ο u ι· d α s. "Iieιnα1'ques sΙJ,ι· lιJ caτacteι·e littr!ι·αiτe des lettτes 
de Photiusιι, pp. 74-109. 

Dans une μremiere partie, lΆ. exaιnine le caractere 1ittέ:raire des 
lettres du ceiebre patriarclιe, ces idees sur les έ:pistolograplιes anciens 
et nιέ:diέ:vaux, ses jugen1ents sur les recueils de lettres qu'il a lus, et 
les termes par lesquels i1 les caracterise au point de vue litteraire. 
Dans une seconde partie, I' Α. etudie la repartition des lettres par 
categories et la question de Savoir si Plιotiιιs a suivi la teclωique tra· 
ditionnele, notan1ment dans ses lettres de consolation. Enfin, la 
question du style, des titres, des interpellations et des renseignements 
divers fournis par les lettres est traitee dans la troisienιe et derniere 
partie. 

Ν. Β. Τ ο 111 α d α /c i s. « Michel CαloρlιτeMs, Μι!tτορ/ια>ιe Ι I et l'oppo
siti01? des Cretois α l 'Unioιι de F'loι·eπceιι' pp. ΙΙΟ - Ι44· 

Le copiste Michel Calophrenas, que Sp. Laιnbros a identifie aνec 
un personnage de la famille athenienne Calopl1renas et qui etait gene-
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ralen1ent considere comme at1ι6nien, n~est pas, selon ι· Α., Atl1enien 
mais Cn~tois. En consequence, sa correspondance. avec le patriarche 
a:cumenique l\ίetroplΊane ΙΙ au sujet de la coιnmenιoraison du pape 
{Ι440) ne se rapporte pas a IΈg·lise dΆt!Ienes, ωais a celle de Crete. 
L'eveque latin }"'antino, n1entionne dans cette correspondance, n'etait 

.donC pas un eveque d' Atl1enes mais un eνeque de Crete. Suiνent des 
renseig·nenιents sur ce J;""antino Valaresso ; sur le ρatriarche 'f\.ietro
piiane ΙΙ (que Ι' Α. suppose Cnotoίs aίnsi qne Syivestre Syropouios) ; 
et sur la rCpercussion de l'Union de Florence en Cι·ete {les unionistes 
Miclιel Apostolis et JoseplΊ Plousiadenos, ct le ωοίηe antiunioniste 
Marc Xyiocaravis, devenu pius tard patriarci1e de Constantίnopie). 
L 'article se terιnine par la reedition cle la correspondance έ:clιangέ:e 

entre iVIicliei Caioμi1renas et Metropl1a11e ΙΙ. 

I-t ~auteur, rej€:tant une correction d"u11 passage lΊag·iologique 

ρι-oposee-par Β. Laourdas, prouνe qu·a ι·epoquc- nΊ€:dievalt' le noιn 

gτec cle Crcte (Κρήτη) etaίt attrίbue aussί bίe11 a ΙΊΙe de Candίe, qn'iι 
la νille capitule de cette ile. De meιne, ces deux sens sc trouvent plus 
tart da11s Ie non1 ίtaiίen Cιωdia desίgnant ta11tόt ΙΊΙe et ta11tδt la 
νille. 

D. ι; /ι i ιι ί s. "/Jiscoιιι·,, iιιιidit ιlc (Jοιιslιιιιlίιι Jlιιι·ιηeιιοροιι/οs d. l'occa
sioπ de l' ιιυαηl-fι!le de Saiιιt !)ι!ηιetι·ίιιs a Sαlοιι.ίqιιωι, pp. 145- r62. 

LΆ. publie Ie texte dιι dίscours de I'illιιstre auteur de IΉexa
bίbios, en dίaiecte attίque, d'aμres Ie lllanuscrίt 2rr8 (sιιppJ. rr8) de 
Ia Bibiioti1ecιιιe Natίonaie dΆthenes. Ce disconrs a ete deja utilise, 
d'apres Ia 111en1e source, par Ο. 'Γafrali et Α. Xyngopouios dans Ieurs 
etudes sur Ia topograpi1ie et Ies egiίses de Saionίque. La date, a 
laquelle ce discours a ete prononce, ι-este inconnue, mais l'A. croit 
qιι'ίΙ faut Ia piacer vers Ia fin de Ia vίe de IΌrateur (ιηοrt vers 1383). 

U. L α 111 ρ s i d i s. "Notes ρhilolo~iqιιes S1!1' la rrChroniq1ιe Βι·et•eιι de 

Coι"tantin Μαιι.αssesιι, pp. r63- Ι73· 

Les eιel11ents plΊilolog·iques de la «Clιro.nique Βι-eνe» c1onnent 
occasion Θ. ;l'A. ι1e cl€:ιnontrer que Constantin Manasses a 6t€: forn1e 3. 

RCsιιnιe dιι Υο1uιυe i3fi3 

I'ecoie des rl1eteurs et qu'ii a vouiu redίger une ceuνre Iittetaire pro
prement dite. Ses allusίons mytlιologiques, ses descriptions de la na
ture et aιιtre~ en temoignent. Enfίn, ι~ Α. rejette, en passant, l~opinion 
de ceux qui placent la naissance de Constantin Manasses en r r3o, 
parce que, dans ce cas, lΊιistorien aurait €:σίt sa «Clιronique Breνe» 

durant la pέ:riode de sa toute preιnibre jeunesse, ce qui paι·ait 

inaclιnissible. 

L'auteur propose c1'abord I'etyιηoiogίe du 110111 cie Βατάτζης (de 
Βciτος> Βαrciκης- Βατάτζης, a cause de Ia rude.sse ou d'autres defauts) ; 
il .coωpiete ensuite Ia Iiste des 111Cl11bres de Ia faωille Vatatzes vecιιs 
au cours de cinq ou six siecles, d"apι-es des ι-enseig·nen1ents tirέ:s c1es 
clπoniqueut"s, des docun1ents et des sceaux ; il expliqne, enfin, les 
raisons, ponr lesquelles la faιnίlle a ete si long·teιnps conserνee. 

J). Α. Ζ α /;c iJ t /ι. i π ο s. "EluΔes S1!1' la geoψaplι.ίe α.dηι. inι.:st·ι·a.fiι>e et sιιψ 
l'rι.dnιinisfψalioιt )JΓOυiιιeiale de l'E11ιpire .IJ!Jzanlin», pμ. Ι79" 209. 

Poursnivant ses reclierci1es (cf. t. ΧΙΧ (r949), p. 3- 25), ΙΆ. etu
dίe Ie texte cοηηιι sous Ie tίtre Paτtitίo Bo11ιani<e et en tirc des eie
nΊents pour }'6tablisseιnent des cirC011SCrίptίonS administratiνes :'ι la fin 
dιι XIIe et au debut du Xllle sίecie. Dans Ia presente Iivraίson, apres 
une introductίon sur le caractere et la νaleur du docun1ent, il se borne 
a examiner les circoιιscriptions ac1nΊinistrati'"·e~ de la Grece inferieure 
et des iles adjacentes, de IΈμire et de Ι' Aibanie, de Ia ΊΊiessalie ct de 
la Macedoine occidentale. Les recl1ercl1es seront poursuivies dans le 
proclΊain volume. 

Α. Ο r l α η d ο s. rrLe poΓtait de 1\!Iic/ιel Choιιiatisιι, ρp. 210- 214. 

L'auteur etudίe Ies fresques de deux petίtes eg·Iises de Ι' Attίqne 

repr6sentant un eveque d' Atl1enes, noιnme Mίcl1el et dont la tete est 
entoιιree du nίωbe. 

Α en juger par le style, ces deux fresques doivent appaι-tenir au 
r2e ou tout au plus, aιι pren1ier tiers du r3e siec1c. Cependant l'Cglise 
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ortl1odoxe ne connait pas un saint eveque d' Athenes du nom de Michel; 
il faut donc conclure qu'il s'agit d'un saint officieux, que son troupeau 
aurait regarde comme tel apres sa nιort et l"a fait peindre aνec le 
nimbe. 

Or parmi les trois metropolites d' Athenes du nom de Michel i1 n'y 
a que le celebre Michel Choniatis qui peut avoir ete regarde comme 
saint par son troupeaux tant a cause de ses grandes νertιιs religieuses 
et 1itt6raires qu"en raison des souffrances nιorales qn"il a Cprouvees 
lors de la conquete franque de r204. 

R. r; u i ll α 1! d. «Les enψeτeuτs ιle Byzance et l'atlτuit ιlιι nιo1!a
stere", pp. 2r5- 234. 

U η irresistible 6lan a incontestableιnent pousse a Byzance les 
iimes vers le cloitreι refuge repute inviolable contre les vicissitudes 
du sort et reg·arde comme un asile preservant des nιutilations et de la 
mort. En genέτal, celui qui entrait au couvent se resignait a son nou
veau sort et ne tentait pas de rentrer dans le ιnonde. I~e couvent 
etait Ie ιηc-illeuι· nιoyen de se debarrasser sans rig·ueuι·s inutiles d'un 
rival, d'un adversaire ou d'un personnage turbulent. L'auteιιr etudie 
ensuite les empereurs, iιnperatrices, princes et princesses du sang· et 
autres menιbres de la fanιille inιpCriale qui entrerent au couvent, .a_ 
ρart de tres rares exceptions, contraints et forces. 

Ε ρ. (;/ι,. !I s α 1! /. h, ο[! n ιι l ο,,. «La c/ι>'Οιι,ίqι.ιe ιle Μοιιeιηbα.<ι:e,, 

pp. 238- 253· 

L Ά. resunιe ιl'abord les resultats des rec!Jercl1eS actue11es sur 
cette prι§:cieuse clπonique et sur la vCridicite dcs renseig·nenιents 

qu'el1e contient au sujet ιlc !Όccuρation du Peloρonese par !es Avars 
et !es Slaves (renseig,neιnents utilises par J. Ρ!ι. F'al1merayer pour 
aρρuyer sa faιneuse t!Jeorie sur les Grecs modernes). La eitation des 
textes pernιet ensuite a 1' Α. de dCιnontrer qu~une partie de ces ren
seignements sur l~invasion des Aνars a ι~epoque de l'enιpereur Maurice 
constitue un plagiat de ρassages de Procoρe relatifs iι l'invasion des 
Huns en 540; et qu'une autre source de la clπonique est un texte du 
IIe 1iνre des «Miracles de Saint Dernetrius» concernant l~invasion 
s1aνe en σrece. En g·uise de conciusion, ΙΆ. explique enfίn. que les 
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inforιnatiΌns de la c}πonique provienncnt d"une confusion 1ιistorίque, 

et que l'etablissement des Slaves dans le Peloponese ne pent etre que 
posterieur a leur colonisation des Balkans, qui a commence 8. partir 
du VIle siecle. 

Λ. Κ ο πι i" i s. ιιCollectio11 d'epiψαπιπωs τelαtivcs αuχ qualτe Evα1!
gelistes", pρ. 254- 279· 

Le ΠH~rίte de ccttc etude est que 1' Α. a clιerclυ~~ a reunίr toutes 
les Cpίgranιmes qιιί se rapportent aux quatre Evangelistes, cn recou
rant aux nιanuscrίts, aux catalog·ues de nιanuscrits et aux ouvrages 
qui contiennent ou nιentionnent des Cpigraωnιes. Ι1 en a recuelllί 58 : 
11 snr S. Mattl1ieu, Ι3 sur S. Marc, 11 sur S. Luc, ~2 sur S. Jean et 
1 sur Ies quatre EvangClistes ensemble. Ι1 en donne une editίon criti
que, precedee d'une breve introduction : epigranιnιes en general, date 
de leur composition, leurs auteurs, leur nιetrique, abbreviations, biblio
graρl1ie, etc. 

Μ. Ι. Λ1 α" ο ι.ι s s α /c α s. "Le ]JOete Πeoτues C/ιοωιιηοs, notαiτe de 
(;απdie", ρ ρ. 280 - 282. 

L' Λ. proρose l'identification clu poete Gcorges Chouιnnos (avant 

1493), originaire de la vil1e de Candie, avec le notaire candiote de 
meιne ηοηι, dont les actes notariaιιx (de 148ο a rsoo) sont conservCs 
dans ]es Archives de Venise. 

]J. Ν i /c ο l ο ρ ο ι.ι l ο·'· "[]!ι discoιιΓ< de Μcιχίηιe Λ1ατgοιωιiοs ά lΌc
ca.>ioιι de sα yιJconciliαtioιι αuec Gαbτiel Seveι·e", ρρ. 283 - 295· 

Dans cet article, Ι' Α. nous offre, d'aρres nn manuscrit du Mcto
chion du S. Sepulcre et quelques mannscrits atheniens, l'edition cri
tique de deux pίeces ίnedites : ιιη bref discours, prononce 3. Venise par 
]\faxime J.Vfargounίos, eveque de Cythere, a lΌccasion de sa reconcilia
tion avec Gabriel Severe, metroρolite de Philadelpl1ie, et une lettre du 
memc auteur adressee aιι patrίarclιe cecumeniqιιe Jeremie ΙΙ au sujet 
de ce differend. Ces textes sont-ρrecedes d'une introduction qui resume 
les diverses ρl1ases du debat entre les deux eveques et determine la 
date des documents ρublies (r590). <,,_,.,,,,,,,,, 
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ΛΙψ. (; e" "α d e, rn6tropolite d'Heliopolis. "J"es localites des e·ιωirons 
de Constantinople, d'apres ttn 11ιαnuscι'it tιιτc cltι XVe sii!cle», 
pp. 296- 299-

Ι! s'agit d'un ωannscrit turc de Ja Bibliot]Jeqnc Bayazid, date 
de 1498, οiι sont enunιeres, pour des raisons fiscales, diverses loca1ites 
des environs de Constantinople, portant encore 3. cette date leur nom 
grec. L' Α. identifie plusieurs de ccs localites avec des 1oca1ites actue1-
1es, expliqιιe plusieurs termes turcs du docunιcnt et promet de revenίr 
sur 1e sujet en vue d'Cclaircir certaines toponyn1ies byzantines. 
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Ε\ιαγγελίου 

συντακτιτοiί. 

E'=Vatopedius 
» 6 est 

Ε\ιαγγελίου, 

• συντακτικοϋ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟ!VΙΕΝΑ 

• Αιιάvτου Κ. Ή οΙκογένεια Βατάτζη 

.Σελ. 

174-\ 

v t Γενναδlοv ~Ηλιουπόλεως. TU πέριξ τliς Κωνσταντινουπόλεως χω· 
ρία κατα τουρκιχΟν χειρόγραφον τοίi ΙΕ' αtώνος . 
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Γκίνη Δ. Λόγος δνέκδοτος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου εLς nlν 

προεόρτιον έορτl-ιν τοϋ άγίου Δημητρίου 

Γτtιil.land Ii. Οί Βυζαντι1·ο l αl,τοκράτορες καl τΟ -θέλγητρον του μο-

145 

''ασtηρ(ου 215 
ΖακυiJιηνοϋ Δ. Μελέται περl τfις διοικητικής διαιρέσεως χαl της έπαρ-

χιακiiς διοικήσεως έν τ4> Βυζαντιν4> κράτει 179 
Κοιιlvη • Α Ο., Συvαγωγiι έπιγραμμάtων ε!ς τους τέσσαρας Ε~αγγε-

hm~ . ~ 
Kovκovλt Φ. ~Εκ τοϋ ναυτικού βίου τών ΒυζαντινG)ν 3 
Ααμψίδοv ~Οδ. ΦιλολογικΟ: είς την χρονικ1)ν σύνοψιν Κωνσταντίνου 

τοϋ Μανασσii . 
Ααούgδα Β. Παρατηρήσεις Επl τοϋ χαρακτi]ρος τών Επιστολών τοϋ 

Φωτίου. 

\. 'Μανούσακα Μανούσου. Ό ποιητΥις Γειόργιος Χοϋμνος νοτάριος 

Χάνδακος . 
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'· Νικολοπούλου Πavay. Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου ομιλία έπ\ διαλλαγή 
Ξυyyοπούλου • Avδe. Ή κηρόχυτος γραφi] τοϋ Χρυσοστόμου . 
Όeλάvδου Άvαι1•· Ή προσωπογραφ(α Μιχαi]λ τοϋ Χωνιάtου 
2πυeιδάκη Γ. ΊΌ {}έμα Κρήτης προ τiϊς κατακτήσεως τijς νήσου ύπο 

283 .---

τών Άράβων . 
Τωμαδάκη Ν, Μιχαi]λ Καλοφρενaς Κρ1]ς, Μηtροφάνης Β' καl η προς 

ηlν Ενωσιν τfiς Φλωρεντίας &ντΗJt·σις τών Κρητών 

Tov αύτοv. Κρήτη=Χάνδαξ=Ήράκλειον 
Χοισ-rοφιλοπούλοv Α. Ή σχέσις t<Ον κανόνων πρΟς τοVς νόμους καl 

δ Θεόδωρος Βαλσαμc;Jν . 

Χeυι1αv.U.οπούλου Έπαμ. Περl τοϋ χρονικοϋ τijς Μονεμβασ(ας 

Βιβλιοκρισίαι 

Βιβλιογραφία 

ΕΙδήσεις. 
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